
К.П.бр.5/03 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОДРЖАНОГ ДАНА 5. АПРИЛА 2005. ГОДИНЕ 

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 5. 
априла 2005. године са почетком у 10,23 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 члана 136 Основног 
кривичног закона, кривичног дела убиство представника највиших 
државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и друга 
кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при Окружном 
јавном тужилаштву у Београду 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,
пуномоћник оштећеног Милана Веруовића адв. Божо Прелевић,
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 Александар Поповић 
и Слободан Миливојевић, бранилац окривљеног Нинослава 
Константиновића адвокат Александар Зарић по заменичком пуномоћју 
браниоца адв. Дејана Лазаревића, окривљени Дејан Миленковић са 
браниоцем адв. Љубишом Радојичићем, по пуномоћју које је приложено 
дана 5. априла 2005. године и обавештењем супруге окривљеног Дејана 
Миленковића, Јасне Миленковић, да је отказано пуномоћје досадашњем 
браниоцу адв. Николи Гавриловићу и бранилац по службеној дужности 
окривљеног Дејана Миленковића адв. Александар Ђорђевић, бранилац 
окривљеног Сретка Калинића адвокат Александар Ђорђевић, бранилац 
окривљеног Милана Јуришића званог «Јуре» адвокат Александар Зарић,
окривљени Душан Крсмановић са браниоцем адвокатом Милованом 
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Комненићем, окривљени Саша Пејаковић са браниоцем адвокатом 
Крстом Боботом, окривљени Бранислав Безаревић са браниоцем адв.
Александром Ђорђевићем, по заменичком пуномоћју браниоца по 
службеној дужности адв. Жељка Грбовића, окривљени Жељко Тојага са 
браниоцем адвокатом Крстом Боботом.

С обзиром на чињеницу да је ангажован други бранилац од стране 
супруге окривљеног Дејана Миленковића, а јуче је већ својом изјавом 
потврдио изјаву њену о ангажовању новог браниоца адв. Љубише 
Радојичића, престаје функција изабраном браниоцу адв. Николи 
Гавриловићу, па има право да напусти главни претрес и да више не 
брани окривљеног Дејана Миленковића јер је престао законски основ,
јер је присутан новоизабрани бранилац, с тим што је управо суд оставио 
и даље адв. Александра Ђорђевића да брани по службеној дужности 
окривљеног Дејана Миленковића, с обзиром на могућност даљег 
припремања новоизабраног браниоца чиме је обезбеђена формална 
одбрана која је обавезна у овом кривичном поступку за окривљеног 
Дејана Миленковића, а за јуче, као што сам рекао, суд је то сматрао 
злоупотребом процесног права окривљеног Дејана Миленковића и
његове супруге који имају право да ангажују браниоца, па је са пуним 
правом бранио окривљеног Дејана Миленковића адв. Никола 
Гавриловић.

Да ли се за реч јавља адв. Љубиша Радојичић?

Адв. Љубиша Радојичић: Да, пошто сам ја јуче ангажован 
адвокат Дејану Миленковићу, молио бих суд да ми одреди време за 
припрему одбране.

Председник већа: Ја ћу Вам рећи моје мишљење као председника 
већа, а по Вашем приговору може одлучити и веће о овом ставу. Наиме,
окривљени Дејан Миленковић је ангажовао свог браниоца адв. Николу 
Гавриловића. У току кривичног поступка право је окривљеног да 
ангажује другог браниоца. Међутим, то право се не може 
злоупотребљавати. Када ће неко ангажовати браниоца и када ће га 
променити, ангажовати новог браниоца, то је питање воље окривљеног 
који се брани у овом кривичном поступку. Управо из разлога што је, по 
мом мишљењу, окривљени Дејан Миленковић злоупотребио своја 
процесна овлашћења да ангажује новог браниоца уз отказивање 
пуномоћја другом браниоцу, сматрам да немате право апсолутно 
никаквог времена за припремање одбране окривљеног, као новоизабрани 
бранилац, јер је управо суд предупредио ту могућност злоупотребе 
процесних овлашћења па је задржао и није формално правно разрешио 
браниоца по службеној дужности адв. Александра Ђорђевића, тако да и
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данас пре него што донесем одлуку о настављању главног претреса 
обезбеђено је пуно право формалне одбране окривљеног Дејана 
Миленковића, јер поред Вас брани га и бранилац по службеној дужности 
кога је поставио суд јер је обавезна одбрана у овом кривичном поступку,
с обзиром на запрећеност казне за кривична дела која се стављају на 
терет окривљеном Дејану Миленковићу, тако да у том смислу се 
злоупотребе не могу толерисати, већ је обавеза суда да спречи сваку 
злоупотребу процесних овлашћења. У супротном, предмет никада не би 
био окончан, с обзиром на број окривљених у овој кривичној ствари.
Имате право приговора на ову одлуку. Изволите.

Адв. Љубиша Радојичић: Нећу изјавити приговор.

Председник већа: Добро. Нека приступе ради констатације 
позвани сведоци за данашњи главни претрес, Биљана Станков, Маја 
Васић и Миладин Веруовић.

Констатујем да су приступили сведоци Биљана Станков, Маја 
Васић и Миладин Веруовић.

Веће 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 Биљане Станков.

За време саслушања сведока Биљане Станков, привремено се 
удаљавају присутни сведоци Маја Васић и Миладин Веруовић.

Нека приступи пред судско веће сведок Биљана Станков.

Председник већа: Добар дан.
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Сведок Биљана Станков: Добар дан.

Председник већа: Ваше име и презиме?

Сведок Биљана Станков: Биљана Станков.

Председник већа: Име оца?

Сведок Биљана Станков: Богољуб.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Биљана Станков: 5. марта 1967. године у Београду.

Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок Биљана Станков: Пословни секретар.

Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок Биљана Станков: Металска 50, Београд.

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

Сведок Биљана Станков: Не.

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

Сада ћу Вам рећи Ваше обавезе, законска упозорења и права за 
сведока у кривичном поступку, јер сте позвани да сведочите у
кривичном поступку, на околности које ћу Вам саопштити касније.

Опомињем Вас на Вашу дужност да саопштите суду све што Вам 
је познато о предмету и упозоравам Вас да давање лажног исказа 
представља кривично дело.

Дужни сте да говорите истину и да ништа не смете прећутати и
упозоравам Вас да давање лажног исказа представља кривично дело.
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Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако је вероватно да 
би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу.

Да ли сте разумели ова законска упозорења и обавезе сведока у
кривичном поступку?

Сведок Биљана Станков: Јесам.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву 
пред судом. Ја ћу Вам прочитати текст заклетве, а Ви ако сте сагласни 
само реците «да», ако нисте сагласни онда реците због чега нећете да 
положите заклетву пред судом.

«Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питана 
говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати». 

 
Сведок Биљана Станков: Да.

Председник већа: Ми смо Вас позвали у својству сведока да нам 
кажете на којим пословима и радним задацима сте радили у кабинету 
председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића, да ли сте били упознати 
о систему функционисања обезбеђења зграде Владе Републике Србије,
како је текла комуникација између кабинета, Вас лично и обезбеђења 
зграде и непосредног обезбеђења покојног председника Владе др. Зорана 
Ђинђића и безбедносних служби и све што Вам је познато о извршењу 
кривичног дела, убиству председника Владе Републике Србије др.
Зорана Ђинђића, нарочито тај 12. март нам опишите, како је 
функционисала комуникација између Вас, кабинета директно покојног 
Премијера и обезбеђења, на који начин су се кретали, како су 
обавештавани, да ли су у тајности држани подаци, на који начин, да ли 
путем шифри, директних комуникација, телефонским путем, изволите?

Сведок Биљана Станков: Ја ћу почети па ако нешто заборавим,
подсетите ме. Значи, ја сам била виша секретарица председника Владе 
господина Зорана Ђинђића. Мој посао је био да све значи обавезе које 
он има као председник Владе, значи, све што он планира, сви захтеви у
смислу састанака и виђања са председником Владе да уклопим у један 
дан, у недељу, значи, да максимално, значи да он максимално стигне да 
одговори на све захтеве и на оно што је био дужан као председник Владе 
да стигне и да уради. Хоћете ме само подсетити?
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Председник већа: Да ли сте Ви упознати лично радећи на 
пословима секретара кабинета председника Владе.... 

 
Сведок Биљана Станков: Секретарице.

Председник већа: Добро секретарице, извињавам се, секретарице 
кабинета о начину функционисања обезбеђења зграде Владе?

Сведок Биљана Станков: Па, онолико колико је требало. Значи и
када смо дошли у Владу постојао је већ неки протокол о неком, али не 
могу ништа то нешто посебно да издвојим, да, мислим, нешто како је 
посебно то нешто функционисало. Значи, најављивали су се.... 

 
Председник већа: Да ли имате уопште сазнања о томе, начин 

како је функционисало обезбеђење зграде Владе, сам систем 
обезбеђивања председника Владе или немате уопште тих сазнања?

Сведок Биљана Станков: Не. Не.

Председник већа: Добро. Реците нам следећу ствар. Везујемо све 
за 12. март 2003. године, када је извршено убиство председника Владе 
др. Зорана Ђинђића. Опишите нам тај дан, шта сте Ви конкретно радили,
на којим пословима и радним задацима, да ли сте Ви комуницирали са 
припадницима непосредног обезбеђења покојног председника Владе др.
Зорана Ђинђића, како је остваривана та комуникација ако је уопште 
остваривана, ко је дошао код Вас, да ли се неко распитивао да ли долази 
председник Владе у зграду или не, како је отишло обезбеђење тамо, да 
ли се он јавио Вама, да ли је имао неке уговорене састанке, ко је био 
присутан у згради Владе и шта сте Ви видели и чули тог дана, да ли сте 
чули пуцње, нисте, колико пуцњева сте чули, да ли сте видели 
Премијера, да ли је био жив, у ком положају, све нам опишите што 
знате?

Сведок Биљана Станков: 12. марта сам била у Влади, значи,
наравно и тада сам била секретарица председника Владе. Чекала сам да 
дође. Имали смо договор, значи он због повреде ноге није долазио сваки 
дан. Имао је два састанка која су била важна због којих је дошао и
договор је био, ја мислим да смо се вече пре тога телефоном нас двоје 
чули и само усагласили значи да би..., значи у један има састанак тај 
први битан, због кога долази, али да ће доћи нешто мало раније, пошто 
су и министри хтели да га виде и то су састанци од 5 до 10 минута, тако 
да је он рекао да ће 12 – 12,15 часова, значи пола један бити ту, па значи,
ко од њих хоће да се види са њим да може да дође. Значи, чекала сам га.
У кабинету са мном је седео директор градске грађевинске дирекције 
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Синиша Николић и он је исто имао једну потребу, значи један кратак 
састанак од 5 минута. Министри су други чекали, што у салама, значи 
имали су неке састанке који су се завршавали и очекивали да их позовем 
и значи у једном тренутку сам констатовала, значи, нисам звала, они су 
каснили, то сам регистровала, да их нема, значи, да нико ми се не јавља,
али их нисам звала, него једноставно није то било неко време да још 
касни, значи ништа није, јесте значи више су каснили него што од тог 
неког времена када су рекли да ће доћи, али мислим ништа то није било 
нешто неуобичајено. Значи, онда сам, морам само то да напоменем да то 
што сам чула, то је било у 12,40 часова. Ја нисам знала и нисам то 
препознала као пуцањ, значи то јесте био неки звук који је нешто 
другачије. Повезала сам то са неким радовима у згради који су се 
одвијали на спрату изнад нас, али тај простор изнад нас је већ био сређен 
и то је било нешто јако, као да је пола зида пало или тако нешто, значи 
једно за другим онако, значи, ипак су то нека два звука која сам чула.
Значи, ништа, са Синишом онако сам се погледала, као шта је и
помислила, реко, шта сада раде, он треба да дође, значи, одмах сам 
регистровала да треба неком да кажем да престану са радовима јер треба 
и састанци да почну, јер усклађивали смо те радове, значи, увек сам 
јављала када долази председник да се престане, пошто су и бушили и не 
знам шта све су радили и то сам помислила. Међутим, у истом тренутку 
сам чула и неке кораке који су, значи, нека, више трчњава, значи 
ходником. То је значи од кабинета када се изађе из канцеларије или 
кабинета где сам ја седела, значи десно па десно је, значи, паралелно са 
канцеларијом, кабинетом, значи био је дугачак ходник који је водио ка 
степеницама које су водиле на излаз, ја не знам који је број тог излаза из 
зграде, али на двориште, значи, излаз за двориште, за паркинг и остала 
сам ту још, то је тако мало време, значи можда је то минут један, да 
видим шта се дешава. Значи, чујем али очекујем и да ће, мислим, неко ће 
ми нешто рећи, зато што нисам просто склона никаквој паници и онда 
чекам да ми кажу, мислим, оно, било шта. Помислила сам да момак из 
обезбеђења који је испред кабинета седео, да је он можда исто чуо па 
реагује на то да се прекине са радовима. Међутим, то све значи траје 
неки минут. Колегиница сада не бих могла да знам, значи једна од 
колегиница је онако протрчала поред кабинета и рекла, јаој, пуцали су у
шефа. Ја сам рекла, шта причате, шта причате. Јаој, Биљана, страшно,
тако је нешто прокоментарисала. Ништа, ја сам онда устала, рекла сам,
још неко је ту био, још можда једна колегиница, не знам значи тачно,
рекла сам им да не праве панику, да се не јављају на телефон, јер сам 
видела већ и да момка из обезбеђења ту нема. Кренула сам ходником 
десно. Дошла до степеништа. Ту сам на неколико степеника низбрдо 
видела Мају Васић која је гледала, то је значи лево у односу на 
степениште и ја сам погледала, видела сам господина Ђинђића. Он је 
лежао на подесту и око њега су, мислим да је био Сале Бијелић,
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Александар Бијелић возач и Јањушевића се сећам, али све је то тако 
кратко. Ја сам се усмерила на то да лежи и размишљала шта сада да 
радим. Значи, шта ја сада ту могу да урадим. Неко је рекао да ли сте 
звали хитну помоћ. Значи то није хитна помоћ, ако то нешто може, онда 
сам кренула, то је значи опет неколико, јако мало, значи неколико 
секунди све трајало и кренула сам према кабинету да хитну помоћ зовем 
и ето. Наравно нисам звала хитну помоћ јер ми је то било онако потпуно 
апсурдно да за председника Владе зовем хитну помоћ, да не постоји већ 
неко ко је то пре мене урадио, јер ипак је можда и два минута од тога 
прошло или минут и по, не знам. Свакако много времена јер за тако 
нешто, стварно много и позвала сам мислим неког лекара, да ли Мијата 
Савића или тако да кажем да ли има неко. Само сам рекла хитна помоћ,
пуцали су на председника Владе и ту сам прекинула. Значи, све остало 
сам ту сачекала и вест коначну, сачекала ту у кабинету и ту сам остала.

Председник већа: Ако можете да се сетите да ли можете да нам 
кажете да ли сте видели трагове крви на телу или поред тела покојног 
председника Владе др. Зорана Ђинђића у тренутку када сте га Ви видели 
и док сте га видели у том положају на подесту?

Сведок Биљана Станков: Значи, ја сам била усмерена на лице,
значи то је оно што, значи, то ми је остало онако потпуно нека слика, јер 
вероватно значи нисам ни могла да прихватим, нити је могло да ми 
падне на памет да је неко пуцао у њега и још да мислим, да га је убио,
тако да, значи, гледала сам у његов израз лица и ја сам имала утисак, али 
то је више био шок, просто нисам хтела да прихватим да је то његов крај 
и негде можда и сугестијом мислила сада ће он да устане, ајде ја сада да 
видим шта ћу, али мислим, то је све био шок и једноставно 
неприхватање да њему тако нешто може да се деси. Значи, нисам више 
ништа. Мислим, да су покушали да га умију, па можда ту по кошуљи 
онако нешто је било мокро, али ништа више од тога нисам видела, не 
могу да кажем стварно.

Председник већа: Да ли можете да нам опишете и да ли сте 
уопште било шта приметили с обзиром да кажете да сте били у стању 
шока, било који детаљ, траг, управо на том месту или касније на улазу 
број 5 зграде Владе?

Сведок Биљана Станков: Нисам ту пролазила уопште, значи 
нисам могла да прођем, то је тако упечатљива слика била за мене, да 
значи, нисам могла уопште да прођем, значи, ни тим степеницама, нити 
сам ја иначе улазила на тај улаз. Ја сам из улаза који је из Немањине,
није на углу него не знам који је број и нисам могла, значи имала сам 
утисак да ћу поново то да видим и тако да до изласка из Владе, значи,
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када смо поставили плочу, ето тада сам била после годину дана, значи,
прошла и више никада.

Председник већа: Ви сте као секретарица кабинета председника 
Владе др. Зорана Ђинђића обављали административно техничке послове 
везано за његов рад?

Сведок Биљана Станков: Да.

Председник већа: Да ли сте били уопште упознати и знали било 
шта везано за функционисање његовог личног обезбеђења, примања 
неких одређених информација које су интересантне безбедносно за 
његов живот, за његову личност, интегритет?

Сведок Биљана Станков: Па, значи то сам знала онолико колико 
је мени, мислим, колико је било неопходно да знам за неку организацију 
његовог времена, значи толико сам била упућена. Сада тачно да Вам 
кажем, мислим просто то је толико било нормално да наш рад и наша 
комуникација функционише да ја са њима нисам имала никаквих 
неспоразума. То је било јасно. Увек сам питала да ли нешто ако не знам,
ако се путује негде, значи шта је то, неко време, шта је потребно да ја 
узмем у обзир када било шта планирам, заказујем, да би и они стигли да 
обаве свој посао и то је одлично функционисало, није било никада 
никаквих неспоразума.

Председник већа: Реците нам тачно на који начин сте 
комуницирали 11. марта 2003. године са Премијером др. Зораном 
Ђинђићем о томе када и у колико часова ће он доћи у зграду Владе, јесте 
ли то обавили телефонским путем у разговору са њим?

Сведок Биљана Станков: Телефонским путем. 11-ог није 
долазио, није био у Влади. Значи, то су неке две обавезе које је имао,
раније се знало да ће бити, није сатница била потврђена, није се то тачно 
знало, али смо увек остављали тих дана од када је повредио ногу, увек 
смо и увече ако не долази тај дан, увече се чули да просто видимо да ли 
може због ноге, јер га је то јако болело, а он је опет без обзира на то 
желео да се стигне и желео је да дође, па онда увек увече сам ја то 
остављала да видим да ли може да дође и са њим те неке, само 
најважније ствари које нису могле да се одложе, а везане су за његову 
функцију председника Владе, значи да обави. 11-ог мислим да смо се 
увече, мислим, то је нешто што не могу сада да Вам кажем, е тачно у
толико сати и баш смо се тако и тако и о томе смо причали. Ипак је 
много времена прошло, али то је нешто што је логично, значи да увече 
још само кратко, да то има и отприлике да ће он, да тај први важан 
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састанак почиње да ће он доћи раније и ко би још хтео да га види и није 
он инсистирао ни да зна тачно сатницу, у толико треба да буде ту и ја 
располажем тим временом у смислу да све што треба да стигне да обави.

Председник већа: Да ли можемо схватити то да ова Ваша изјава 
има значење да сте обављали свакодневну комуникацију везано за 
организовање његових састанака и послова које је имао као председник 
Владе?

Сведок Биљана Станков: Да.

Председник већа: Да ли је покојни председник Владе др. Зоран 
Ђинђић долазио у зграду Владе 10. и 11. марта 2003. године?

Сведок Биљана Станков: 10-ог јесте, 11-ог није долазио у зграду 
Владе.

Председник већа: Да ли можете да се сетите 10. марта 2003. 
године када је долазио у зграду Владе и колико је боравио у згради 
Владе?

Сведок Биљана Станков: Значи тај дан је прво обилазио хитну 
помоћ, значи то је била просто иницијатива да се та служба, да се 
помогне у раду. Имали смо једну акцију и пројекат о реконструкцији око 
унапређења рада хитне помоћи и онда је тим поводом господин Ђинђић 
прво ту обавезу имао. То је било пре подне. Ја мислим да је можда 
између 10 и 11 часова обилазио то, можда пола једанаест, а у Влади је 
онда био око 13,00 часова. Шта је тачно тог дана имао то не могу да се 
сетим, али мислим да се није дуго задржавао. Мислим, дуго, није остајао 
до 7 – 8 часова, не бих могла сада тачно да се сетим, можда до 5 – 6 сати,
али не могу тачно да кажем. Не сећам се тако јасно. 11-ог није долазио.

Председник већа: Да ли се Вама лично као секретарици кабинета 
председника Владе 12. марта 2003. године обраћао било ко од 
припадника непосредног обезбеђења председника Владе др. Зорана 
Ђинђића или шеф обезбеђења Милан Веруовић за информацију о томе 
да ли председник Владе треба и када да дође у зграду Владе из своје 
резиденције на Дедињу?

Сведок Биљана Станков: Па, значи, тих дана, то је негде од,
само да се сетим, значи, можда од тог догађаја код Лимеса, мислим да 
ми је Сале или Милан, небитно је, тако да је свеједно, ко год да је био од 
њих двојице, само је рекао значи око распореда, око његовог доласка,
почињања радног дана, да ће они ујутру увек долазити, пола девет, девет 
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и да тада коначно ћемо знати. Значи, увече када су одлазили из Владе,
прилично значи тачан програм смо знали за сутра, тако да сам пре него 
што су одлазили рекла, е од тада почињемо радни дан, тада треба 
председник да буде у Влади. Евентуално ако је нешто било несигурно па 
можда је требало да се потврди или не, значи били су то најразличитији 
састанци, онда смо то ујутру пола девет, девет значи они су долазили.
Најчешће Сале Бијелић и онда смо само то потврђивали, остаје то време 
када долази и то је то. Нисмо значи комуницирали о тим детаљима 
телефоном. Мислим, једино мобилни је био као нека комуникација 
између нас, пошто су значи они били покретни, али нисмо, тога смо се 
придржавали, просто тај неки наш договор. Они су ми то рекли да тако 
треба и то сам поштовала.

Председник већа: Да ли Ви лично из разговора са покојним 
председником Владе др. Зораном Ђинђићем, имате било каква сазнања о
томе, нарочито после случаја код хале Лимес 21. фебруара 2003. године,
о томе да ли је он изражавао било какво своје мишљење о његовој 
сопственој угрожености, о угрожености његове безбедности, могућности 
лишавања живота, атмосфери, да ли се можда јављао некоме, тражио 
евентуално неко појачано обезбеђење, разговарао о тим проблемима са 
било ким, а да Ви знате непосредно или посредно?

Сведок Биљана Станков: Значи, не знам. Он то није показивао.
Ја сам то лично осећала просто зато што сам толико година и радила са 
њим и схватила сам да постоји нека тензија, али не могу то ништа,
мислим, некако другачије да опишем, да је то постала нека ситуација да 
је он то коментарисао преда мном, значи имали смо пуно других 
пројеката које је покренуо и којима је давао приоритет, а то је некако не 
знам, просто као да нисам примећивала, мислим, било шта око тога да 
предузима. Било шта, да нешто покушава да реши, не. Значи, друге смо 
активности имали и на то смо били усмерени, значи, то је био мој посао 
да то до краја координирам, да то све што је испланирао да то и оствари 
и да реализује и да се искоординира са свима из кабинета.

Председник већа: Да ли је 12. марта 2003. године дошао у
кабинет код Вас Зоран Јањушевић да се распитује о томе када ће доћи 
председник Владе др. Зоран Ђинђић?

Сведок Биљана Станков: Не могу да се сетим јер су биле 
уобичајене радње да о обавезама, о састанцима које господин Ђинђић 
има да обавестим шефа кабинета и сваког члана кабинета ако се неки 
састанак тицао његове области, значи свако у кабинету је имао своје 
обавезе, значи своје области које је водио, нису сви све радили, али није 
била тајна да сарадницима у кабинету ако имају потребу да виде 



12

председника, да им кажем, мислим, да кријем време или нешто, значи,
увек смо се договарали. Они су мени рекли да треба да се виде, мислим 
није била неопходна тема, али значи да треба и онда смо се договарали 
око неког времена да би и они могли да не чекају по цео дан него да 
нешто завршавају. То је нека радња која је малте не свакодневна била,
значи стално смо сви комуницирали. Да ли је баш тог дана, можда јесте,
можда није. Немам то као неку јасну слику да баш тог дана вежем за 
неки разговор или за неко питање, нешто, не могу да кажем.

Председник већа: Пошто сте упознати са састанцима 
председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића, реците нам од 21. 
фебруара, па све до 12. марта 2003. године, да ли је имао покојни 
председник Владе било који састанак, било у згради Владе или ван 
зграде Владе, са представницима безбедносних структура, БИА и
министарства унутрашњих послова, где би за предмет био разговор 
његова угроженост и његово обезбеђивање током рада?

Сведок Биљана Станков: Мислим, када су се такви састанци 
одржавали, ја нисам знала, значи, знала сам да треба да оставим или 
простор или да оставим време за то, али теме о којима су они причали то 
стварно нисам знала.

Председник већа: Невезано за теме, него је суштина да ли је 
разговарао управо са тим лицима, функционерима из БИА и МУП-а
Републике Србије, без наравно сазнања када су већ били тајни састанци 
о томе шта је предмет, али да ли је имао у том периоду било који 
састанак који би био посвећен тој проблематици?

Сведок Биљана Станков: Ја мислим да јесте, али не могу сада,
зато што је и комуникација, мислим, значи то је ипак период од 20 дана,
просто, мислим, било је логично да за тај период има комуникације са.... 

 
Председник већа: Не. Немојте нам говорити о логици ствари,

него да ли се сећате да ли је имао такву врсту састанака?

Сведок Биљана Станков: Не.

Председник већа: Да ли је постојала камера испред улаза у
кабинет председника Владе Србије др. Зорана Ђинђића којом би се 
контролисало у безбедносном смислу ко улази, не улази унутра, колико 
често, колико се задржава, да ли је то постојало?

Сведок Биљана Станков: Ја то не знам. Немам таква сазнања.
Значи не знам.
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Председник већа: Да ли имате било каква сазнања када су 
почели ти радови грађевински у згради Владе, а који су имали за 
предмет радове око улаза број 5 и да ли имате сазнање ко је донео 
одлуку да се искључе сигурносне камере у згради Владе, а нарочито на 
улазу број 5 у згради Владе?

Сведок Биљана Станков: Немам та сазнања. Не знам, значи 
нисам улазила на тај улаз, тако да нисам могла ни да приметим, а за то 
не знам. Нисам ни знала.

Председник већа: Да ли сте можда у разговору посредно сазнали 
од било ког радника у згради Владе о тој чињеници?

Сведок Биљана Станков: Не.

Председник већа: Добро. Хвала. Ја немам више питања.

Право на питања имају чланови већа. Члан већа судија Милимир 
Лукић, изволите.

Судија Милимир Лукић: Да ли је 12. марта био одржаван скуп 
или састанак у хотелу «Хајат» на коме је требало да буде присутан 
Премијер?

Сведок Биљана Станков: Јесте, али то смо неколико дана, можда 
два дана пре тога већ знали да не може или смо 11-ог коначно знали да 
не може да иде јер био је проблем да хода и болела га је јако нога.

Судија Милимир Лукић: Да ли је неко из зграде отишао на тај 
састанак?

Сведок Биљана Станков: Ја мислим да је господин Михајловић.

Судија Милимир Лукић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања имају заменици Специјалног 
тужиоца. За реч се јавља Милан Радовановић. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мене 
интересује прво од када је сведокиња радила на том месту секретара 
покојног Премијера?
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Сведок Биљана Станков: Од када смо дошли у Владу, значи када 
је господин Ђинђић постао председник Владе.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Сведокиња је говорила о тим дневним распоредима активности и
недељним распоредима активности Премијера. Интересује ме јесу ли ти 
распореди прављени у некаквом писменом облику или је то била усмена 
комуникација?

Сведок Биљана Станков: Нисам Вас разумела, слабо Вас овде 
чујем, да ли ...? 

 
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Распоред 

дневних и недељних активности који је прављен за активности за рад 
Премијера, да ли је тај распоред прављен у некаквој писменој форми или 
се то завршавало на нивоу усмене комуникације?

Сведок Биљана Станков: Забележено је у, мислим, бележила сам 
у компјутер, јер је заиста доста. Календар сам бележила, али то је 
остајало у компјутеру, није било потребе да то се штампа и да као у
писаном се некоме да, у писаној форми.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Мени је 
нејасно дана 11. марта, сведокиња је контактирала са покојним 
Премијером, према устаљеној пракси каже контактирала је касније 
обезбеђење, да ли је то вече или наредног дана контактирала обезбеђење 
везано за долазак на дан 12. март?

Сведок Биљана Станков: 12-ог сам контактирала, значи 
разговарала сам али у Влади. Разговарала сам са Александром 
Бијелићем.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Је ли то 
значи да 11-ог увече није било никакве комуникације?

Сведок Биљана Станков: Па, телефоном није сигурно. Није,
пошто је касније долазио у 9 сати је сасвим било довољно, или пола 
девет, да му потврдим време када се долази и да се они организују.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је... 
 
Сведок Биљана Станков: Јер се знало да долази.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је у
међувремену од пола девет или девет, када је тај усмени састанак 
одржан, па до доласка Премијера, контактирала телефонским путем са 
обезбеђењем?

Сведок Биљана Станков: Не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли 
може сведокиња да нам каже прозор канцеларије у којој она обавља 
своје послове, где гледа, на коју страну?

Сведок Биљана Станков: Гледа на зграду Савезног статистичког 
завода, значи прво на тај парк, па онда баш гледа на Завод. Мислим, био 
је Савезни статистички завод.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је 
изашла у ходник и видела како каже Премијера да лежи на подесту, да 
ли мало може ближе да нам објасни где је тај подест у односу на улазна 
врата и да ли је са тог места на коме је стајала могла да види улазна 
врата?

Сведок Биљана Станков: Са тог места нисам могла да видим 
улазна врата јер су она тачно испод степеништа, значи у продужетку,
тако да то нисам могла.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Тај 
подест у односу на улазна врата?

Сведок Биљана Станков: У односу на улазна врата, значи када 
уђете на та врата, ја мислим има 5 - 6 степеника, значи, не знам, онда је 
то десно. Десно је тај већи подест и одатле иду ходници за приземље,
лево и десно.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме да ли сведокиња познаје окривљеног Улемек Милорада?

Сведок Биљана Станков: Не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли има 
било каквих сазнања о евентуалним контактима покојног Премијера са 
окривљеним Улемеком?

Сведок Биљана Станков: Не знам.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је 
било када посредовала у уговарању састанака између покојног 
Премијера и окривљеног Улемека?

Сведок Биљана Станков: Не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Немам 
више питања. Хвала.

Председник већа: Заменик Специјалног тужиоца Небојша 
Мараш да ли имате питања?

Нема.

За реч се јавља адв. Срђа Поповић. Изволите.

Адв. Срђа Поповић: Да питам нешто у вези ових радова за које 
сте казали да су се изводили. Где су се обављали ти радови, мислим ако 
можете тачно да лоцирате у оквиру зграде Владе?

Сведок Биљана Станков: На другом спрату, али претпостављам 
значи да су, значи то је део који је био изнад нас, мислим не знам у
односу на шта, значи, ко је био изнад нас на другом спрату, али ја 
мислим да је већ то, значи на другом крају, мислим, на супротном крају 
те стране у односу на то где смо ми били, где је кабинет, ту отприлике 
неки су били завршни радови и тај део горе је реконструисан.

Адв. Срђа Поповић: Јесте ли некада видели како то изгледа то...? 
 
Сведок Биљана Станков: Реконструисање? Да, јесам, зато што 

смо ми требали да пређемо у те нове просторије.

Адв. Срђа Поповић: Да ли су ти прозори тих просторија били 
окренути на исту страну на коју и Ви?

Сведок Биљана Станков: Јесу. Значи гледали су на зграду.... 
 
Адв. Срђа Поповић: Да ли се сећате можда да ли су они били 

отворени док су радови извођени?

Сведок Биљана Станков: Не. Па, нисам свакодневно била.

Адв. Срђа Поповић: Не, али сада када сте Ви видели рецимо?
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Сведок Биљана Станков: Па, тада не.

Адв. Срђа Поповић: Добро. Не знате.

Сведок Биљана Станков: Мислим да нисам регистровала.

Адв. Срђа Поповић: Само ако можете да се сетите. Да ли можете 
да нам кажете Ви сте казали да сте Ви помешали у првом тренутку 
пуцње са буком која је иначе долазила као последица тих радова, да ли 
можете да нам кажете шта је рађено, ако знате?

Сведок Биљана Станков: Па, комплетно је све реновирано, значи 
то је од бомбардовања, још тај део, јако је био у лошем стању, значи 
нешто је било и срушено, тако да је вероватно све комплетно морало да 
се ради. Шта су све радили не знам.

Адв. Срђа Поповић: Какав је онда интензитет те буке био који је 
долазио, да ли можете то да нам кажете, ако сте га помешали са пуцњем?

Сведок Биљана Станков: Па или неко бушење или неко лупање.
Ово што сам чула 12. марта то је ипак било нешто, мислим, другачије,
јаче, али није ми пало на памет, мислим, нисам се никада пре сусретала 
са, нити сам чула како пуцањ из пушке, пиштоља, како то звучи, тако да 
нисам то могла да помислим.

Адв. Срђа Поповић: Опет у вези са тим интензитетом, да ли 
можете да кажете да ли се то чуло само код Вас, пошто сте Ви били 
директно испод те просторије или се то могло чути и у осталим 
деловима зграде?

Сведок Биљана Станков: Па, мислим, не знам ја сада. Ја сам ту 
седела и нисам обилазила, нисам имала времена да обилазим друге 
просторије и да видим како се чује. Не знам.

Адв. Срђа Поповић: Мислио сам да ли можете да закључите на 
основу интензитета да ли је то било тако да само Ви чујете или је то 
била бука?

Сведок Биљана Станков: Мислим, одзвањало је можда, не знам.

Адв. Срђа Поповић: Само још једну ствар сам хтео да Вас питам,
Ви сте поменули да је испред самог кабинета био један човек из 
обезбеђења да му је ту било место, је ли тако?
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Сведок Биљана Станков: Јесам. Њега смо затекли када смо 
дошли у Владу.

Адв. Срђа Поповић: Можете ли да кажете како се он звао?

Сведок Биљана Станков: Воја, не знам презиме.

Адв. Срђа Поповић: Да ли можда случајно знате на коју шифру 
се он одазивао када је био позиван радио везом?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Срђа Поповић: Не знате.

Сведок Биљана Станков: Не знам.

Адв. Срђа Поповић: И само још једну ствар да Вас питам, да ли 
можете да ми кажете колико сте Ви били просторно удаљени од тог 
улаза број 5, можете ли да нам опишете Ваш пут, када бисте Ви пошли 
из кабинета на тај улаз број 5, како иде то, којим путем идете?

Сведок Биљана Станков: Значи када изађем из кабинета, има 
можда 3 или 4 корака до ходника, лево и значи лево тим ходником.

Адв. Срђа Поповић: Колико је дугачак тај ходник отприлике, ако 
не знате тачно?

Сведок Биљана Станков: Не знам. Мислим, стварно не знам.

Адв. Срђа Поповић: Можете ли да кажете, је ли као до зида?

Сведок Биљана Станков: Па, значи тако, од овог стакла па до... 
 
Адв. Срђа Поповић: Целом дужином суднице? Е, сада када сте 

дошли до краја... 
 
Председник већа: Само моменат није се добро чуло. Можете ли 

поновити само у микрофон то што сте сада рекли?

Сведок Биљана Станков: Значи од стакла па сигурно до зида.
Толико је био дугачак.

Адв. Срђа Поповић: Сада када сте дошли до краја тог ходника,
онда идете степеницама?
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Сведок Биљана Станков: Те две степенице или силазите или се 
пењете.

Адв. Срђа Поповић: Ако идете на улаз број 5 онда силазите?

Сведок Биљана Станков: Силазим.

Адв. Срђа Поповић: И то је нормална спратна висина,
једноспратна висина је до улаза, је ли тако?

Сведок Биљана Станков: Па, зависи шта је нормално.

Председник већа: Добро. Колико има степеника управо те 
степенице које воде до тог подеста од места од хола када силазите,
колико има степеника, отприлике, не морате сада рећи тачан број? Је ли 
више него у Вашој згради где станујете или...? 

 
Сведок Биљана Станков: Више, више, наравно.

Председник већа: Колико има, 10, 15, колико има степеника?

Сведок Биљана Станков: Не, више, има можда 25 можда и мало 
више.

Председник већа: Степеника?

Сведок Биљана Станков: Да. Јер значи иде се, степенице, па 
онда идете лево, па опет степеницама силазите да дођете до подеста где 
је приземље и где сам видела господина Ђинђића.

Председник већа: У односу управо на број степеника до тог 
подеста где сте затекли управо рањеног Премијера, колико ту има 
степеника?

Сведок Биљана Станков: Не. Значи, ја уопште нисам силазила 
степеницама. Значи, дошла сам, значи ја сам и даље била на првом 
спрату, али сам могла да видим, пошто су степенице, значи, одвојене,
значи могла сам са те ограде од степеница, значи можда сам један 
степеник сишла и могла сам да видим.

Адв. Срђа Поповић: И добро, када бисте сада сишли тих 25 
степеника до доле, где се онда налазите у односу на улаз, колико сте 
онда далеко од улаза број 5? 
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Сведок Биљана Станков: Значи још неких 7 - 8 степеника лево,
значи, онда морате и даље наставите као да идете у круг и још значи има 
7, 8 степеника и излазите.

Адв. Срђа Поповић: И када и тих 7 - 8 степеника пређете...? 
 
Сведок Биљана Станков: Мислим, то ја мислим, значи никада 

нисам бројала, а нисам ни... 
 
Адв. Срђа Поповић: Да ли можете отприлике да нам кажете, знам 

да је то тешко, колико времена би Вам требало од Вашег кабинета до 
улаза број 5 да сиђете?

Сведок Биљана Станков: Па, не знам. Неколико секунди, не 
знам.

Адв. Срђа Поповић: Хвала лепо.

Председник већа: Право на питања има адв. Божо Прелевић.
Изволите.

Адв. Божо Прелевић: Хоћете ли нам рећи шта је у Влади радио 
господин Јањушевић Зоран, шта је била његова област рада?

Сведок Биљана Станков: Он се бавио привредом, како то да Вам 
објасним, значи саветник за привреду у кабинету и био је члан савета за 
безбедност. То је оно што ја знам.

Адв. Божо Прелевић: Када сте Ви упознали господина 
Јањушевића?

Сведок Биљана Станков: Па, када смо почели у Влади да 
радимо. Мислим негде у марту месецу, када је долазио код господина 
Ђинђића на састанак.

Адв. Божо Прелевић: А да ли сте га Ви упознали са Премијером 
Ђинђићем или је он познавао?

Сведок Биљана Станков: Не. Нисам га ја упознала.

Адв. Божо Прелевић: Описивали сте на питање председника већа 
то да они нешто касне тог 12. марта, како Ви у ствари сазнајете када они 
долазе, како сазнајете да долазе?
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Сведок Биљана Станков: Па, када дођу на врата. Када уђе 
господин Ђинђић.

Адв. Божо Прелевић: Значи.... 
 
Сведок Биљана Станков: Мислим, значи постојало је у почетку 

су ми као нешто најављивали локалом, када уђе у зграду, али ја сам их 
замолила да нема потребе то да раде, мислим, мени та информација није 
ми ништа значила.

Председник већа: Ради прецизирања, поставићу Вам ја питање,
да ли Ваша реченица да су каснили то говорите у односу на раније 
договорену причу са председником Владе, времену када ће доћи, кога ће 
примити пре 1 сат?

Сведок Биљана Станков: Тако, да.

Председник већа: Да ли у том смислу говорите о кашњењу?

Сведок Биљана Станков: У том смислу, да.

Председник већа: Добро. Хвала. Наставите са питањима.

Адв. Божо Прелевић: Да ли имате сазнање да ли је лично 
обезбеђење Премијера било у некој врсти радио везе или било какве везе 
са момком кога сте назвали Влада, Воја, извињавам се, Воја или Влада?

Сведок Биљана Станков: Воја.

Адв. Божо Прелевић: Војом?

Сведок Биљана Станков: Не знам.

Адв. Божо Прелевић: Да ли знате након тог 12. марта да ли је 
отворен неки улаз у зграду Владе којим се могло ући колима у двориште 
Владе, у дворишту зграде у оквиру зграде, на то мислим?

Сведок Биљана Станков: Па, мислим да постојао је неки пролаз 
између, значи када се уђе у двориште отворен, или, мислим, не знам, или 
је пре постојао не знам, јер смо, чини ми се, тада сви улазили ту због 
процене из безбедносних разлога. Значи, између, од уласка у паркинг,
значи од тог места до тог улаза број 5, значи негде на средини је 
постојао тај улаз, мада су могла и кола да прођу.
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Адв. Божо Прелевић: Је ли то нешто као тунел кроз који могу 
проћи кола, да ли кола могу да прођу кроз тај пролаз?

Сведок Биљана Станков: Могу, да. Да уђу и да одмах изађу.
Толико мислим, не и да прођу на неку другу страну.

Адв. Божо Прелевић: Да се вратимо на крај 2002. године, да ли је 
у задњем кварталу 2002. године био мењан режим обезбеђења 
Премијера, да ли знате о томе нешто?

Сведок Биљана Станков: Не знам.

Адв. Божо Прелевић: Хвала.

Председник већа: Право на питања за сведока Биљану Станков 
имају браниоци. Адв. Слободан Миливојевић има реч, изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Могу непосредно?

Председник већа: Можете непосредно да постављате питања.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо. 12. март пре подне,
рекли сте да сте обавестили обезбеђење Премијера да треба Премијер 
данас, тог дана дакле, да дође у зграду Владе. Мислим, ако сам добро 
чуо да је сведок поменуо око 9 сати да је....? 

 
Сведок Биљана Станков: Нисам ја чула, шта, да је...? 
 
Адв. Слободан Миливојевић: У које време, нека иде кроз 

питање, у које време сте обавестили лично обезбеђење Премијера да 
Премијер треба да дође у зграду Владе?

Сведок Биљана Станков: Па, значи само сам потврдила тог дана 
12. марта у Влади, значи око 9 сати.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли нам можете рећи у којој 
просторији сте то урадили?

Сведок Биљана Станков: Па, то се дешава све, цео договор у
кабинету где сам ја седела.
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Адв. Слободан Миливојевић: Јесте ли то, морам да питам,
можда је сувишно, али морам да питам, јесте ли то усмено урадили или 
на било који други начин комуникацијом неком другом?

Сведок Биљана Станков: Усмено.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли сте тог дана или било када 
раније од радника личног обезбеђења покојног Премијера добили 
информацију било којим средством телекомуникације, дакле, да ли је то 
телефон, радио веза или на било који други начин, да Премијер креће од 
куће, да стиже пред зграду Владе, да улази у зграду Владе и тако даље,
да ли су они били у обавези Вама то да јављају?

Сведок Биљана Станков: Не. Нису били у обавези. Пошто сте ме 
питали било када, значи било када то претпостављам било када, пошто 
дуго година сам радила за господина Ђинђића, али за овај период значи 
који је у Влади, једино ако није због нечега то требало, али то није, ја не 
могу да се сетим сада ситуације да смо некада то тако радили.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли сте на пример тог дана 
критичног, 12. марта, добили било какво обавештење да је председник 
ушао у зграду Владе?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Слободан Миливојевић: Још само једно питање, поменули 
сте да сте Ви обавестили др. Мијата Савића да дође ради пружања 
помоћи. Да ли је он долазио?

Сведок Биљана Станков: Да позове помоћ, да не знам шта да 
радим, значи он је некако ми најближи био, доктор је био. Мислим, не 
само што је доктор, него мислила сам да је некако ближи не знам ни шта 
сам мислила. Значи, тражила сам некога кога ја добро знам да ако знам 
да ће моћи нешто да помогне, да уради, да му пренесем ту информацију 
да што пре реагује.

Адв. Слободан Миливојевић: Разумљиво ми је, него само сам 
поставио питање да ли је он долазио доле до места где се налазило тело 
Премијера Ђинђића?

Сведок Биљана Станков: Нисам га видела. Мислим, у тих 
неколико секунди колико сам ја била, нисам га видела.

Адв. Слободан Миливојевић: Немам више питања. Хвала лепо.
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Председник већа: Право на питања има адв. Момчило 
Булатовић. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, сведокиња рече да је 
господин Јањушевић почео да долази негде од марта месеца у зграду 
Владе.

Сведок Биљана Станков: 2001. године.

Адв. Момчило Булатовић: Да. 2001. године. Да ли јој је познато 
колико често пута је долазио?

Сведок Биљана Станков: Не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Свакодневно, једном недељно,
једном месечно?

Председник већа: Да ли сте Ви имали уопште сазнања о томе да 
ли долази редовно на посао?

Адв. Момчило Булатовић: Не говорим ја о послу судија, ја о
послу не говорим, немојте молим Вас, ја нисам питао за посао.

Председник већа: Мислите само долазак у зграду Владе?

Адв. Момчило Булатовић: Долазак господина Јањушевића, да у
зграду Владе?

Сведок Биљана Станков: Док није почео да ради, није био 
постављен, то је тако јако кратак временски период, можда 2 или 3 пута 
дошао је и после тога је већ и радио у Влади.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте Ви некада, Ви лично, звали 
господина Јањушевића да дође у зграду Владе да га позива покојни 
председник Владе господин Ђинђић?

Сведок Биљана Станков: На који период мислите, када, не 
разумем.

Адв. Момчило Булатовић: Пре овог постављења у марту 
месецу?
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Сведок Биљана Станков: Ја сам заказивала састанке и значи 
телефоном потврђивала у које време треба да дођу.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Ваше радно време до када је 
било?

Сведок Биљана Станков: Званично је било од пола 9 до пола 5, 
али ипак се дуже остајало.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Да ли се некада десило да Ви 
одете, завршите радно време, да одете, да Вам председник Владе 
покојни др. Ђинђић вас пусти, а он да остане у згради са својим 
саветницима и тако?

Сведок Биљана Станков: Јако ретко, али се дешавало.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате ко је све користио овај 
улаз 5 који не знам како се зове, ко је све могао да уђе на тај улаз?

Сведок Биљана Станков: Министри, једном сам тај допис 
добила ко све може, па су министри могли да користе и не знам да ли 
заменици или не знам, то је било дефинисано, али то је мене само онако 
као информација једна коју сам примила, али о томе нисам водила 
рачуна, тако да то је... 

 
Адв. Момчило Булатовић: Тај допис ме интересује. Да ли знате 

ко је направио тај допис, ко је ставио на тај допис имена људи који могу 
да користе улаз број 5? 

 
Сведок Биљана Станков: Не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Рекли сте да сте ујутру у 9 сати 
обавестили раднике обезбеђења да председник Владе покојни др.
Ђинђић треба да дође. Да ли сте од 9 сати до овог дешавања 12,40 часова 
имали било какву комуникацију са радницима обезбеђења?

Сведок Биљана Станков: Осим тога, не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате када су радници 
обезбеђења отишли по председника Владе покојног др. Ђинђића?

Сведок Биљана Станков: Не знам.
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Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате ко доноси одлуку о томе 
када ће да се пође, колико времена треба да се оде, да се врати, да се 
организује, да се уклопе ове његове активности?

Сведок Биљана Станков: Па, претпостављам да шеф обезбеђења 
и возач се договоре, процене колико времена треба и то је то.

Адв. Момчило Булатовић: Реците ми ко је био шеф кабинета 
покојног председника Владе?

Сведок Биљана Станков: Немања Колесар.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је он био тога дана у згради 
Владе?

Сведок Биљана Станков: Не знам. Поподне да, али тада не,
мислим, када се све то десило, а пре тога нисам га видела.

Адв. Момчило Булатовић: Када се десило, да ли сте га видели?

Сведок Биљана Станков: После тога, после тога да, не могу да 
Вам кажем у ком тренутку и колико је то било сати када сам га видела.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте још неког, у ствари, питаћу 
овако, да ли знате ко је све био од чланова Владе кога Ви знате или од 
сарадника, саветника или било кога тога дана у згради Владе пре 12,40 
часова?

Сведок Биљана Станков: Од министара не знам, мислим, могу 
само претпоставку да правим, али мислим не знам ко је, значи немам ту 
евиденцију. Они, ако долазе, мени се не јављају, једино ако треба да 
дођу код председника Владе, а од сарадника, па не знам, претпостављам 
да су сви били али нисам, мислим, не седе они ту значи у канцеларији 
поред моје или у канцеларији, тако да не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Питао сам само да ли знате, ако знате 
– знате, ако не знате?

Сведок Биљана Станков: Да бих могла да Вам одговорим, морам 
да их видим.

Адв. Момчило Булатовић: Пошта за председника Владе која 
стиже, да ли стиже преко Вас или преко шефа кабинета, како се уручује 
председнику Владе, како је уручивана?
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Сведок Биљана Станков: На сву пошту мислите?

Адв. Момчило Булатовић: Па ако има неке разлике, опишите ми 
разлике, како иде, ако има разлика, ако иде сва пошта на исти начин,
опишите нам како то иде?

Сведок Биљана Станков: Значи, сва пошта која долази за 
председника Владе заводи се у писарници и онда значи доносе код нас.
Ту је шеф кабинета, значи, вршио селекцију у смислу оно што је нешто 
већ решено или не знам, значи није сва пошта била за председника,
постојале су службе које су то одређивале. Значи, онда се њима усмери 
оно што је за председника Владе, то је долазило код мене. Ја сам њему 
дала или они унесу, када имају састанак са њима, то је било... 

 
Адв. Момчило Булатовић: Да ли је нека пошта која је била 

намењена председнику Владе ишла Зорану Јањушевићу, па преко Зорана 
Јањушевића дође до председника Владе?

Сведок Биљана Станков: Значи, стизала је пошта из БИА, значи 
курир њихов је доносио код мене и онда сам ја ту пошту давала по 
усменом договору са председником Владе, давала господину 
Јањушевићу који је ипак правио селекцију јер је ту све и свашта стизало,
тако да је било много сувишних ствари, а могло је да се деси да неку 
ствар превидимо и онда значи је он то мало пажљивије погледао и
обавештавао председника.

Адв. Момчило Булатовић: Рекли сте да је код Вас у кабинету 
био Синиша Николић. Када је заказао састанак Синиша Николић да ли 
знате, да ли је то преко Вас заказан састанак?

Сведок Биљана Станков: Јесте.

Адв. Момчило Булатовић: Колико пре у односу на 12. март, дан 
пре, два дана пре, три дана пре, пола сата пре, како?

Сведок Биљана Станков: Мислим да смо се дан пре договорили 
да дође око пола један, да ће можда сачекати пар минута и ето. Значи 
састанак је требао јако кратко да траје.

Адв. Момчило Булатовић: Мало ми је остало нејасно овај 
састанак председника Владе са министрима. Је ли то био неки 
свакодневни састанак или су то били...? 
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Сведок Биљана Станков: Који састанак?

Адв. Момчило Булатовић: Поменули сте у почетку да су 
требали заказани састанци, министри?

Сведок Биљана Станков: Не. Посебно, значи министри су 
долазили, имали су неких, знам да је господин Питић се најавио да у
неком тренутку дође на 5 минута, нешто председника да обавести и не 
знам да ли је, значи још неки су били, да ли је Гаша Кнежевић. Најавили 
су само да им јавим, значи они ће брзо доћи када он дође, значи на 
кратку неку консултацију. Није био велики састанак.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте имали контакт са тим 
министрима који су се најавили да ће доћи да имају разговор са 
председником Владе, да ли су били у згради Владе, да ли су дошли, нису 
дошли?

Сведок Биљана Станков: Тог момента не знам да ли су били у
Влади, али је био договор да када дође да, заправо они су ми се јавили да 
ће бити у Влади, значи од пола један и да значи онда пре или негде 
између два састанка, ако је господин Ђинђић имао да се виде на кратко.

Адв. Момчило Булатовић: Рекли сте да сте Ви због тих радова 
који су се изводили у згради, у време када треба да се одрже ови 
састанци, радови се раде и ишли па обавештавали те раднике да 
престану са радовима?

Сведок Биљана Станков: Нисам ја то рекла. Нисам рекла да сам 
их обавестила, значи ако не знам, значи дуже траје или неки састанак 
нам пре почне, значи обавестим обезбеђење, тог момка који је испред 
седео, значи само да их опомене да су састанци почели и да ће бити 
отприлике на пример завршени, или ће им јавити када се заврши да могу 
да наставе.

Адв. Момчило Булатовић: Ја сам записао... 
 
Сведок Биљана Станков: Нисам раднике ја обавештавала лично.

Адв. Момчило Булатовић: Нисте лично Ви, али Ви сте давали 
неки налог колико разумем раднику обезбеђења да оде и да каже да 
престану радови?

Сведок Биљана Станков: Да.
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Адв. Момчило Булатовић: Да ли то радите у неко одређено 
време пре састанка или у току састанка или било шта друго?

Сведок Биљана Станков: Значи, ујутру им кажем када очекујем 
председника Владе, а до тада могу да раде.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Сада ме интересује ово, Ви 
као секретарица председника Владе покојног др. Ђинђића сте правили 
тај распоред да уклопите све те састанке, да ли је то осим овог 
компјутера, да ли сте то нотирали негде, правили неке распореде у
неком роковнику или само у компјутеру је то било уписано?

Сведок Биљана Станков: У компјутеру само.

Адв. Момчило Булатовић: Само у компјутеру?

Сведок Биљана Станков: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је то био соло компјутер или је 
био умрежен компјутер?

Сведок Биљана Станков: Тај програм нико није могао, значи 
распоред где се прави није могао нико да уђе.

Адв. Момчило Булатовић: Ја Вас питам нешто друго. Да ли је 
био компјутер умрежен или је био соло компјутер?

Сведок Биљана Станков: Не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је имао тај компјутер приступ 
интернету?

Сведок Биљана Станков: Јесте.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала. Када сте сишли доле, након 
што сте чули ово како сте Ви описали као да пада зид, тако Вам се 
учинило, да ли знате шта је било са господином Синишом Николићем,
да ли је он сишао за Вама, да ли сте када сте се вратили.... 

 
Сведок Биљана Станков: Не. Мислим да је он испред мене 

изашао, али нисам уопште регистровала где је, јер смо заједно, када су 
нам рекли, да смо заједно устали. Испред мене је изашао и био је и
ближи вратима и не знам то даље, где је отишао.
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Адв. Момчило Булатовић: Након свега овога, када се то десило,
када сте се Ви вратили, направила се та гужва и све то, да ли сте са било 
ким разговарали и да ли сте било какву информацију шта се десило, да 
ли се пуцало, одакле се пуцало, како се пуцало, да ли има било каквих 
информација да сте чули било шта ту да се коментарише, прича или 
било шта?

Сведок Биљана Станков: Мислим стварно то не знам како да 
Вам одговорим. Причали су, али ко је причао то стварно нисам... 

 
Адв. Момчило Булатовић: Да ли су те приче биле идентичне 

или различите?

Сведок Биљана Станков: Нисам на то уопште, мислим, ни 
обраћала пажњу нити сам била сконцентрисана.

Адв. Момчило Булатовић: Реците ми да ли сте Ви негде након 
овог 12. марта до данас, до појављивања пред Посебним одељењем 
Окружног суда у Београду, овде, дали било коме, било какву изјаву?

Сведок Биљана Станков: Не разумем.

Председник већа: Пита Вас бранилац у формалном смислу, у
службеном дали изјаву било органима унутрашњих послова или 
истражном судији, да ли сте дали изјаву везано за ово сведочење 
данашње?

Адв. Момчило Булатовић: Не за сведочење судија, него за 
догађај од 12. марта?

Сведок Биљана Станков: Не.

Председник већа: Па, ваљда се сведочење односи на предмет 
овај колега?

Адв. Момчило Булатовић: Ту конотацију да не коментаришем.
Никада никоме нисте дали било какву изјаву, ни усмену, ни писмену?

Сведок Биљана Станков: Не. Нисам. Не знам да ли се рачуна 
новинарима. Значи, новинари су ме питали али ништа неким званичним 
органима, неком из унутрашњих послова, нисам.

Адв. Момчило Булатовић: Сада ме интересују ти новинари, када 
сте новинарима давали те изјаве, исти дан, после пар дана?
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Сведок Биљана Станков: Не. После годину дана. Значи на 
годишњицу убиства.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Реците ми ако је неки 
званични састанак у Влади, ако је посета неке стране делегације или 
нешто, да ли се нешто у протоколу мења у згради Владе, да ли сте Ви 
обавештени о томе?

Сведок Биљана Станков: Протокол, па знам ја наравно и
протокол зна који делегацију сачекује и допрати је до сале, кабинета, где 
се састанак одржава.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте тога дана имали било какву 
такву активност да је требало нека страна делегација да дође или било 
шта?

Сведок Биљана Станков: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Молим?

Сведок Биљана Станков: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Ко је требао да дође и када?

Сведок Биљана Станков: Министар иностраних послова 
Шведске Ана Линд.

Адв. Момчило Булатовић: У колико сати?

Сведок Биљана Станков: Мислим да је у пола четири. Три или 
пола четири.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли преко Вас за такве случајеве 
иде акредитација за новинаре, ТВ екипе?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Ко води рачуна о томе?

Сведок Биљана Станков: Постоји биро за комуникацију који 
контактира са новинарима.
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Адв. Момчило Булатовић: Ко је шеф бироа за комуникације 
тада у Влади био?

Сведок Биљана Станков: Владимир Поповић.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли евидентирате негде дужину 
трајања састанака које има председник Владе са лицима са којима се 
одржавају састанци, одржан састанак у времену од толико до толико,
трајао или не?

Сведок Биљана Станков: Не. Договоримо се пре састанка и то је 
време које је одређено и може да траје 10 минута још дуже, али то је све.

Адв. Момчило Булатовић: Реците ми председник Владе покојни 
др. Ђинђић, са својим сарадницима, да обухватим и министе, заменике,
саветнике и остало, да ли је контактирао телефонским путем и ако јесте 
да ли је то радио директном везом или је ишло преко Вас?

Сведок Биљана Станков: Са саветницима, сарадницима?

Адв. Момчило Булатовић: Саветницима, са заменицима 
министра, са министрима, са члановима Владе, уопште са било ким 
трећим лицима, како је контактирао?

Сведок Биљана Станков: И мобилним и фиксним телефоном.

Адв. Момчило Булатовић: Молим?

Сведок Биљана Станков: И мобилним и фиксним телефоном.
Ако је на путу онда је мобилним.

Адв. Момчило Булатовић: Ако је у Влади да ли су разговори 
ишли преко Вас као секретарице?

Сведок Биљана Станков: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли постоји негде записан 
евентуално за тај дан или за 10-ти, пошто 11-ог председник Владе није 
био, да ли ти разговори се евидентирају негде који су обављени?

Сведок Биљана Станков: Разговоре не.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала судија. Немам питања.
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Председник већа: Право на питања има адв. Ненад Вукасовић.
Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Ја ћу имати кратко, мали број 
питања. Занима ме следеће, на питање колеге Булатовића, само да се 
надовежем, да би нешто разјаснили, рекли сте да је евентуално требало 
да дођу неки министри, па господин Питић, господин Кнежевић, Гаша 
Кнежевић, ако сам добро схватио, једино ми је остало нејасно око пола 
један да би дошли у зграду?

Сведок Биљана Станков: Јесте.

Адв. Ненад Вукасовић: Сада ми реците да ли би они требали да 
чекају код Вас у Вашем делу тамо где Ви седите или негде друго у
згради или какав би био начин...? 

 
Сведок Биљана Станков: Не. Нису чекали, уклапали су се. Они 

су имали неких обавеза или су имали неке састанке који су заказани у
Влади, значи требало је само да их позовем.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли нам можете рећи како би их 
позвали, где би их пронашли, на који начин би их пронашли када би 
дошао Премијер и каже, ево сада имам могућност, позовите ми 
господина Питића или господина Кнежевића, где би сте их пронашли?

Сведок Биљана Станков: Па, значи или преко њихових 
секретарица, да знам где имају састанак у којој сали или би можда 
назвала улаз да питам да ли знају у којој сали имају састанак и онда 
преко протокола.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Јасно ми је. Споменули сте, ако 
сам добро ја чуо, да је покојни Премијер имао неки састанак врло важан 
у један сат, да ли нам можете рећи који је то био састанак и са ким?

Сведок Биљана Станков: Савет за борбу против корупције.

Адв. Ненад Вукасовић: Савет за борбу против корупције. Да ли 
нам можете рећи ко је требао у један сат да буде све на том савету, да ли 
имате евентуално...? 

 
Сведок Биљана Станков: Не. Не знам ко су чланови савета, не 

бих могла да се сетим, нити ми је.... 
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Адв. Ненад Вукасовић: Апсолутно нисте добили никакву листу 
људи који би требали да дођу?

Сведок Биљана Станков: Не. Позвани су сви из савета.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Ништа специфично нисте добили 
нешто?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Хвала. Да ли Вам је познато 
пошто сте рекли да радите са покојним Премијером фактички од првог 
дана када је дошао у Владу, да ли евентуално, да ли можда знате, на које 
улазе је улазио Премијер, имајући у виду целину зграде?

Сведок Биљана Станков: Увек је улазио на тај дворишни улаз.

Адв. Ненад Вукасовић: Од када сте Ви почели, односно када сте 
дошли у Владу увек је улазио на тај улаз из дворишта?

Сведок Биљана Станков: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро.

Сведок Биљана Станков: Не сећам се да ли се можда десило..., 
не, не.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Колико се сећате. Споменули сте 
једног момента, ја сам код себе записао, морам да признам, нисам успео 
да ухватим директно контекст, али сте споменули нешто, рекли сте од 
Лимеса да је онда господин Веруовић долазио код Вас око 9 часова, да 
ли сам добро записао, не знам због чега сте споменули Лимес?

Сведок Биљана Станков: Од тог догађаја сам рекла, значи, да не 
знам да ли Милан Веруовић, шеф обезбеђења или Александар Бијелић,
су ми рекли да о почетку радног дана господина Ђинђића, значи од тог 
времена када треба да буде у Влади, да ипак значи се усмено договарамо 
у кабинету, значи да о томе не причамо телефоном.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Сем тог детаља, који ми је 
разумљив, да ли је било евентуално речи још о неким евентуално неким 
другим додатним мерама које би се можда могле назвати мере 
безбедности, или тако нешто, сем тога што је речено да ћете имати те 
састанке са господином Веруовићем?
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Сведок Биљана Станков: Па, то је оно што се мене тицало, да ли 
су они нешто, то је оно што је било битно да ја имам у виду када правим 
распоред и када да их обавештавам.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Рекли сте да је покојни Премијер 
10.3. био у згради Владе и да је пре тога био у посети хитној помоћи, је 
ли тако и да је по неким Вашим проценама слободним, нормално, не 
можете да се сетите сигурно у минут, био у згради Владе негде око 1 
час. Али сте исто тако рекли да сутрадан 11.3. није био у згради Владе.
Да ли нам можете рећи да ли сте тог 10-ог, дакле, када је дошао у зграду 
Владе, да ли Вас је он обавестио или неко други о томе да 11-ог неће 
доћи у Владу?

Сведок Биљана Станков: То сам вероватно при крају дана,
констатовали или се договорили да одмара, да значи нема потребе да 
због једног састанка долази него да сваки други или некако смо 
покушавали да тако организујемо, значи да само оно што је неопходно 
док га не прође нога и док не буде потпуно оздравио, да значи, сваки 
други дан дође и да тада када је ту, значи уклопим оно само што је 
најбитније.

Адв. Ненад Вукасовић: То је трајало отприлике, некакав Ваш 
договор 10-ог то неко поподне или у току дана, када је дошао, али да ли 
нам можете рећи да ли је нешто конкретно рекао за 11-ти, да ли се 
сећате, да ли је уопште спомињао 11-ти, где ће бити или шта је 11-ог?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Не можете да се сетите?

Сведок Биљана Станков: Не. Ништа ми није рекао.

Адв. Ненад Вукасовић: А да ли сте Ви као ипак његов најближи 
сарадник, извињавам се на изразу, отприлике његова десна рука, у том 
смислу, некакве технике и свега што треба обавити, да ли сте знали где 
би сте могли да га пронађете 11-ог?

Сведок Биљана Станков: Код куће.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи, знали сте да ће читав дан бити код 
куће. Добро. То је оно што бих ја имао да питам. Хвала.
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Председник већа: Право на питања има адв. Александар 
Поповић. Изволите.

Адв. Александар Поповић: Рекли сте нам само да су распореди 
дневни Премијера похрањивани у компјутер, кажите ми да ли постоји 
архива евентуално у електронској форми тих састанака и распореда 
дневних председника и ако постоји у ком периоду?

Сведок Биљана Станков: Постоји архива.

Адв. Александар Поповић: Кажите ми од почетка Вашег рада у
Влади или последњих 3, 6, 9 месеци?

Сведок Биљана Станков: Не баш од почетка, зато што је неки 
вирус ушао, мада је постојала, па значи, не постоји, неки подаци су 
нестали, нису могли да се врате, али значи од марта 2001. године.

Адв. Александар Поповић: Хоћете ли нам рећи само у којој 
форми и да ли је у питању диск или дискета или?

Сведок Биљана Станков: Диск.

Адв. Александар Поповић: Сада бих се вратио на 12. март, до 
колико сати сте 12. марта остали у згради Владе Републике Србије?

Сведок Биљана Станков: Па, мислим да је било 22 – 23 часа,
тако 22,30 часова.

Адв. Александар Поповић: Рекли сте нам само да сте били у
кабинету након свега тога што се дешавало. Тај кабинет гледа ка парку,
да ли сте видели кроз прозоре кабинета неке униформисане људе, нешто 
необично, како се то све развијало, да ли сте обраћали пажњу уопште на 
то?

Сведок Биљана Станков: Не. Нисам обраћала пажњу.

Адв. Александар Поповић: Ништа значи нисте видели?

Сведок Биљана Станков: Нисам, значи, не знам када мислите,
пре подне, поподне?

Адв. Александар Поповић: Поподне, све након 12,40 часова?
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Сведок Биљана Станков: Па, мислим да је била, пошто је један 
пролаз је остављен поред пролаза за аутомобиле, значи остављен је 
поред те стране зграде и мислим да је било доста полиције.

Адв. Александар Поповић: Кажите ми да ли знате ко је 
господин Данило Копривица, да ли је био запослен у згради Владе 
Републике Србије?

Сведок Биљана Станков: Па, по презимену Копривица, ако је то 
тај на кога мислим, не знам, значи нисам, не знам за име. Он да ли се 
бави обезбеђењем или мислим да је обезбеђење, не знам.

Адв. Александар Поповић: Да ли сте Ви обављајући свој посао у
згради Владе Републике Србије имали било какав контакт са господином 
Копривицом?

Сведок Биљана Станков: Па, не знам, можда.

Адв. Александар Поповић: Хоћете нам објаснити која је била 
природа тог контакта ако сте имали, да ли је то било службено нешто 
или евентуално...? 

 
Сведок Биљана Станков: Па, службено наравно да је било, али 

не знам шта сам могла њега, вероватно, мислим, знам ако је то тај, знам 
како изгледа и значи сигурно нешто везано око улаза или улаза у зграду 
или не знам. Мислим, то толико је нешто бледо да стварно не знам.

Адв. Александар Поповић: Кажите ми да ли сте били 
информисани да су искључене камере ван зграде Владе?

Сведок Биљана Станков: Не. Не знам стварно.

Адв. Александар Поповић: Добро. Да ли сте случајно приметили 
да неко чисти или улаз број 5 након 12,40 часова 12. марта?

Сведок Биљана Станков: Нисам.

Адв. Александар Поповић: Или било шта ради?

Сведок Биљана Станков: Не. Мислим, уопште нити прозор гледа 
на ту страну.

Адв. Александар Поповић: Хвала Вам.
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Председник већа: Право на питања има адв. Александар Зарић.
Изволите.

Адв. Александар Зарић: Непосредно ако може?

Председник већа: Можете непосредно.

Адв. Александар Зарић: Шта сте радили пре него што сте 
постали секретарица у Влади Србије?

Сведок Биљана Станков: Била сам секретарица господина 
Ђинђића у странци.

Адв. Александар Зарић: У Демократској странци? Јесте ли тада 
водили неке евиденције, неке записе, са ким се састаје?

Сведок Биљана Станков: Да. Постојао је распоред.

Адв. Александар Зарић: Реците ми судбина тих распореда, тих 
дискова, свега тога, је ли то постоји у Вашој негде архиви или?

Сведок Биљана Станков: То мора да је у архиви.

Адв. Александар Зарић: У Вашој архиви? Реците ми да ли 
познајете Драгољуба Марковића?

Сведок Биљана Станков: Да.

Адв. Александар Зарић: Да ли познајете Љубишу Буху?

Сведок Биљана Станков: Нисам Вас чула?

Адв. Александар Зарић: Љубишу Буху?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Александар Зарић: Да ли сте можда заказивали икада 
састанке покојног Премијера са Љубишом Бухом и Драгољубом 
Марковићем?

Сведок Биљана Станков: Са?

Адв. Александар Зарић: Са Љубишом Бухом Чуметом и
Драгољубом Марковићем?
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Сведок Биљана Станков: Са Драгољубом Марковићем јесам, а
ово не, никада.

Адв. Александар Зарић: Након 12. марта Ви сте остали у згради,
радили сте и даље у Влади Србије, које послове сте обављали?

Сведок Биљана Станков: И даље сам остала на том месту где 
сам била. Премијер је био господин Зоран Живковић и ја сам остала ту.

Адв. Александар Зарић: Реците ми неколико дана након 12. 
марта да ли Вам је познато да ли је у згради Владе вршен неки увиђај од 
стране полиције?

Сведок Биљана Станков: Па, мислим стварно није било моје да 
то знам, мислим, не знам.

Адв. Александар Зарић: Да ли је полиција долазила, питала где 
је ко био, где је шта чуо у том тренутку, да ли сте видели?

Сведок Биљана Станков: Не знам.

Адв. Александар Зарић: Хвала, немам више питања.

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

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала судија. Интересује ме ова 
комуникација између сведока и покојног Премијера 11-ог увече, она је 
била путем телефона, али путем каквог телефона, да ли може да нам 
каже?

Сведок Биљана Станков: Фиксног.

Адв. Александар Ђорђевић: Али не специјале је ли тако?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Александар Ђорђевић: Обичног фиксног телефона?

Сведок Биљана Станков: Да.

Адв. Александар Ђорђевић: Реците ми, рекли сте у једном 
тренутку, ако се добро сећам да је обезбеђење знало да ће он доћи 12. 
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марта па је дошло ујутру, а како је оно уопште знало да ће он доћи 12. 
марта на посао?

Сведок Биљана Станков: Како је он знао?

Адв. Александар Ђорђевић: Не. Како је обезбеђење знало да ће 
уопште доћи 12. марта?

Сведок Биљана Станков: Па, они су сваки дан долазили.

Адв. Александар Ђорђевић: Без обзира значи да ли...? 
 
Сведок Биљана Станков: Без обзира да ли долази или не.

Адв. Александар Ђорђевић: Добро. Реците ми молим Вас то 
око..., значи осим тога што сте шефу обезбеђења или возачу усмено 
саопштавали ујутру распоред, али Ваш договор са Премијером и уопште 
око тога, никаква друга тајност тих података није било, значи Ви сте о
томе да тако кажем отвореном линијом комуницирали са Премијером,
он са Вама, мењали те дневне распореде ако треба и слично?

Сведок Биљана Станков: Само оно што је битније.

Адв. Александар Ђорђевић: Да, али телефонском линијом?

Сведок Биљана Станков: Или телефонском линијом или смо се 
договорили значи или је већ знао када је одлазио из Владе шта има сутра 
или прекосутра.

Адв. Александар Ђорђевић: Добро. Хвала.

Сведок Биљана Станков: Значи, мислим, ипак смо знали шта... 
 
Адв. Александар Ђорђевић: Интересује ме сада овај пут одласка 

у Бања Луку Премијера, да ли сте Ви слали било какву депешу или да је 
дата или сте Ви сачињавали или слата са Вашег факса да тако кажем у
БИА, да би сте обавестили око његовог пута, најаву проласка, доласка и
то?

Сведок Биљана Станков: Не.

Адв. Александар Ђорђевић: Да ли можете да ми кажете ко би то 
испред Владе требао по Вама да уради, да ли је то протокол, да ли је то 
шеф кабинета, да ли је то..., само да ли знате?
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Сведок Биљана Станков: Да обавести БИА?

Адв. Александар Ђорђевић: Да, да обавести, да пошаље депешу 
БИА у ком тренутку путује, где путује, најава проласка, доласка и то?

Сведок Биљана Станков: Не знам. Моје је било да организујем.
Знао је шеф обезбеђења, а кога је он даље било шта о томе не знам.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала Вам. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Љубиша Радојичић.
Изволите.

Адв. Љубиша Радојичић: Немам питања. Хвала.

Председник већа: Право на питања има адв. Милован Комненић.

Адв. Милован Комненић: Немам питања.

Председник већа: Констатујем да ни адв. Крсто Бобот нема 
питања за сведока Биљану Станков.

Право на питања имају окривљени.

За реч се јавља првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, с обзиром да 
је сведокиња одговорила на питање тужиоца да се не познајемо, па бих 
ја имао само два питања. Да ли сведокиња има сазнања о томе да ли сам 
ја долазио у Владу Републике Србије док је покојни Премијер тамо био 
радио?

Сведок Биљана Станков: Немам сазнања.

Окр. Милорад Улемек: Ја се извињавам, нисам чуо.

Сведок Биљана Станков: Немам сазнања.

Окр. Милорад Улемек: Немате сазнања?

Сведок Биљана Станков: Немам.
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Окр. Милорад Улемек: А да ли имате сазнања да ли сам ја 
долазио у Крунску улицу у седиште Демократске странке?

Сведок Биљана Станков: Не сећам се.

Окр. Милорад Улемек: Још једно постављам питање, да ли је 
Премијер у свом окружењу имао још неку секретарицу која се зове 
Биљана?

Сведок Биљана Станков: Не.

Окр. Милорад Улемек: Хвала, немам више питања.

Председник већа: Да ли од присутних окривљених још жели 
неко да постави питања сведокињи Биљани Станков?

Констатујем да питања нема.

Да ли постављате захтев за накнаду трошкова доласка као сведока 
или изгубљене зараде и накнаде за превоз?

Сведок Биљана Станков: Не.

Председник већа: Добро. Хвала Вам. Отпушта се сведок Биљана 
Станков. Можете да идете.

Да ли има примедби на исказ сведока Биљане Станков?

За примедбу се јавља првоокривљени Милорад Улемек. Изволите.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, имао бих 
само примедбу на овај део исказа сведокиње у којем је говорила да се 
она и ја не познајемо, да се никада нисмо чули телефоном, колико сам ја 
схватио из питања тужиоца, да никада није посредовала у комуникацији 
између мене и покојног Премијера Ђинђића јер ја одговорно тврдим да 
се и познајемо и да смо комуницирали и да смо се виђали у Влади и у
странци у Крунској улици о чему између осталог је и говорио бивши 
начелник ресора државне безбедности Горан Петровић, када је сведочио 
у случају Стамболић, тако да заиста не знам који је разлог што је 
сведокиња изјавила јер да се нисам виђао са сведокињом не бих поменуо 
секретарицу Биљану, а између осталог нисмо се виђали на никаквој 
ливади него смо се виђали у странци где су нас људи видели, значи у
Влади Србије. Ту постоје сведоци за то, тако да заиста не видим који је 
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њен разлог, који је мотив да она изјави ово што је изјавила, тако да имам 
примедбу на тај део њеног исказа.

Председник већа: Да ли сте Ви долазили у зграду Владе током 
протеста Јединице за специјалне операције?

Окр. Милорад Улемек: Да.

Председник већа: Да ли сте били у униформи ЈСО-а тада?

Окр. Милорад Улемек: Не.

Председник већа: Добро. Хвала. Можете се вратити.

Да ли има примедби на исказ сведокиње Биљане Станков даље?

Констатујем да примедби даљих нема.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 30 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,42 ЧАСОВА 

Председник већа: Констатујем да је приступио бранилац адв.
Драган Крстићевић који мења адв. Александра Зарића који је уз дозволу 
председника већа напустио главни претрес.

Констатујем да је уз дозволу председника већа напустио главни 
претрес и бранилац првоокривљеног адв. Момчило Булатовић.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е
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Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња 
доказивања саслушањем сведока Маје Васић.

Нека приступи пред судско веће сведок Маја Васић.

Председник већа: Добар дан. Ваше име и презиме?

МАЈА ВАСИЋ.

Председник већа: Име оца?

Сведок Маја Васић: Витомир.

Председник већа: Да ли је то Ваше удато презиме?

Сведок Маја Васић: Да.

Председник већа: Које је Ваше рођено презиме?

Сведок Маја Васић: Добрила.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Маја Васић: 6. марта 1954. године у Београду.

Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок Маја Васић: Београд, Граничарска 9. 
 
Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок Маја Васић: Дипломирани правник.

Председник већа: Где сте запослени?

Сведок Маја Васић: У дирекцији за грађевинско земљиште.

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

Сведок Маја Васић: Не.

Председник већа: Сада ћу Вам саопштити Ваша права, обавезе и
законска упозорења за сведока у кривичном поступку.
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Опомињем Вас на дужност да изнесете суду све што Вам је 
познато о предмету и упозоравам Вас да лажно сведочење представља 
кривично дело.

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

Нисте дужни да одговарате на поједина питања ако је вероватно да 
би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу.

Да ли сте разумели ова законска упозорења и обавезе сведока?

Сведок Маја Васић: Да.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да положите заклетву у
својству сведока пред судом. Прочитаћу Вам текст заклетве, ако сте 
сагласни са текстом заклетве ради скраћења процедуре, само реците 
«да», ако нисте реците разлог због чега нећете да положите заклетву.

«Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питана 
говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати». 

 
Сведок Маја Васић: Да.

Председник већа: Ми смо Вас позвали да као сведок у овој 
кривичној ствари саопштите све што знате, било посредно или 
непосредно, личним опажањем, о томе шта сте Ви радили у Влади 
Републике Србије када је председник Владе био др. Зоран Ђинђић, шта 
знате о систему функционисања обезбеђења зграде Владе, да ли сте 
упознати и која врста радова грађевинских је извођена у згради Владе,
на који начин је остваривана комуникација између кабинета 
председника Владе др. Зорана Ђинђића и непосредног обезбеђења и
других безбедносних структура МУП-а и БИА, да ли је донета одлука и
од стране кога да се искључе сигурносне камере у згради Владе, а
нарочито на улазу број 5 када нису ни радиле, што је иначе утврђено 
током поступка 12. марта 2003. године, ко је донео ту одлуку и ко је 
реализовао одлуку о искључивању камера? Изволите.

Сведок Маја Васић: Ја сам постала генерални секретар 25. 
јануара 2001. године, када је председник Владе постао господин др.
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Зоран Ђинђић. Генерални секретар Владе сам била и у Влади 
председника Зорана Живковића. Значи до 3. марта 2004. године. Посао 
генералног секретара, значи, строго дефинисан пропис има који 
регулише ту област, а то је Закон о Влади, Уредба о генералном 
секретаријату, Пословник Владе Републике Србије и још неким 
интерним актима. Значи, мој посао је строго дефинисан и ја сам се у
свом раду трудила да се строго придржавам онога што јесте посао 
генералног секретара Владе. У том делу никаквих ингеренција нисам 
имала према служби обезбеђења и уопште према систему обезбеђења.
Све што ми је познато у вези камера, то је било пре него што су оне 
постављене, значи, када смо ми дошли у Владу, постојало је свега 
неколико камера. У току 2001. године из кабинета председника Ђинђића 
је дошла идеја да се тај систем побољша. Ја сам присуствовала на једном 
или два састанка просто да бих на неки начин искординирала јер су 
дошли стручњаци из Института безбедности. Систем значи плаћања је 
ишао преко Управе за заједничке послове, а радови су извођени у згради 
Владе и просто сам на неки начин тај први или други састанак 
организовала да би се све те службе које су биле задужене за систем 
обезбеђења на неки начин искоординирале. Даљи поступак је ишао 
преко Института безбедности, значи они су урадили пројекат, набавили 
опрему и извршили те радове у даљој сарадњи са Управом за заједничке 
послове, јер тај део више није имао никакве везе са генералним 
секретаријатом и са Владом. Када је тај систем уграђен, никакве даље 
везе са системом тог видео надзора нисам имала. То је даље ишло својим 
током и нисам даље имала никакве информације ни ко руководи тим 
системом, ни да ли се оне гасе, да ли се пале. Значи, ништа осим тога,
никакве везе даље нисам имала са тим системом обезбеђења у смислу 
видео надзора.

Председник већа: Да ли имате било каквих података о томе ко је 
донео одлуку да се врше грађевински радови у згради Владе Републике 
Србије, колико су трајали и да ли је дошло до искључивања сигурносних 
камера на згради Владе?

Сведок Маја Васић: Значи, опште је познато да је зграда Владе 
бомбардована у току бомбардовања 1999. године. У току бомбардовања 
један део зграде Владе је био потпуно срушен, а други део је био знатно 
разрушен. Значи, чим смо ушли у Владу, кренуло се са адаптацијом и
реконструкцијом зграде Владе, према неким пројектима који су 
постојали пре него што смо ми дошли у зграду Владе. Значи, радови су 
започети одмах почетком 2001. године по тим пројектима који су се 
налазили у управи за заједничке послове где се налазила и та служба за 
инвестиције и комплетни радови су ишли преко Управе за заједничке 
послове, наравно у сарадњи са генералним секретаријатом и генералним 
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секретаром, тј. са мном, у смислу приоритета. Значи, прво је урађен онај 
део који је био комплетно срушен. То је био свечани улаз на углу 
Немањине и Кнеза Милоша, па је онда адаптирана прес сала, па је онда 
адаптиран други спрат зграде, па се онда кренуло са адаптацијом 
приземља. Значи ти радови су обављани према некој динамици, коју је 
спроводила и коју је планирала управа за заједничке послове односно 
њихов тај сектор за инвестиције. Што се тиче овог дела о коме сте Ви 
питали, значи, негде у зиму 2002. на 2003. годину, кренуло се са 
адаптацијом тзв. службеног улаза, то је улаз број 11 из Немањине и ти 
радови су обично вршени у једном делу зграде. Значи, тај део зграде је 
обухватао тај службени улаз, портирницу, чекаоницу и део просторија 
које се налазе у низу према улазу број 5.  

 
Председник већа: Да ли имате непосредних или посредних 

сазнања када је и на основу чије одлуке донето и извршено искључивање 
безбедносних камера на згради Владе?

Сведок Маја Васић: Не. Све што се радило у згради Владе ја сам 
добијала као генерални секретар само опште информације да ће се у
неком наредном периоду вршити адаптација дела зграде. Значи, тај део 
зграде није појединачна просторија, него је, објаснила сам Вам малопре,
значи обухвата обично један део зграде. Да камере нису радиле односно 
да нису биле у функцији, ја сам сазнала неколико дана по атентату на 
председника Ђинђића. Сазнала сам из медија, а нешто више о томе сам 
сазнала када сам прочитала извештај комисије проф. Жарка Кораћа.
Значи, то је све што знам и немам никаквих сазнања ко је издао и коме 
налог да се те камере искључе.

Председник већа: Да ли сте имали сазнања о томе на који начин 
је функционисала комуникација између кабинета, секретарице 
председника Владе и непосредног обезбеђења, БИА, МУП-а, везано за 
обезбеђивање личности председника Владе др. Зорана Ђинђића?

Сведок Маја Васић: Не. Никаквих сазнања.

Председник већа: Где сте се Ви лично налазили 12. марта 2003. 
године?

Сведок Маја Васић: 12. марта сам дошла на посао у редовно 
време, то је негде око 9 сати. Тог дана је био рођендан једне наше 
колегинице. Мој заменик господин Горан Јовичић и ја смо се неко време 
задржали на честитању тог рођендана. То је било негде до 12 сати. Онда 
сам отишла у своју канцеларију и отприлике после једно пола сата мој 
заменик је дотрчао у моју канцеларију и рекао «пуцали су на 
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председника». Ми смо отрчали на место догађаја. Он ме је повео са 
собом. Отрчали смо и сишли смо доле степеништем према улазу број 5 и
тамо сам када смо дошли доле на степениште видела на том првом 
подесту председника Ђинђића како лежи.

Председник већа: Да ли сте чули било шта, пуцњеве, било какав 
звук, неколико звукова том приликом или сте управо на основу ове 
информације сазнали за тај трагичан догађај?

Сведок Маја Васић: Нисам чула ништа зато што је положај моје 
канцеларије такав да искључује могућност да било шта чујем. Значи,
моја канцеларија се налазила на другом спрату, на потпуно супротном 
крају зграде од места догађаја, на самом углу улица Немањине и Кнеза 
Милоша, где је у то доба иначе велика бука и с обзиром на удаљеност од 
места догађаја и с обзиром да је на том делу зграде велика бука ништа 
нисам чула док он није ушао у канцеларију и обавестио шта се догодило.

Председник већа: Када сте рекли у Вашем сведочењу да сте на 
првом подесту видели тело покојног председника Владе др. Зорана 
Ђинђића, реците нам да ли је то у односу на спрат први, када сте 
силазили доле степеницама па га ту видели, па нам опишите у ком 
положају је било његово тело, да ли је давао знаке живота, да ли је било 
још људи ту око њега, да ли је било неких трагова крви, да сте Ви 
уочили, да ли сте близу били, да ли је указивана њему помоћ, све оно 
што сте видели у близини, непосредно и да ли сте силазили до улаза број 
5 и шта сте ту приметили, било који траг, било шта, штаке, делове 
метака, да ли су била отворена врата, дакле све што сте могли да 
запазите нам опишите?

Сведок Маја Васић: Значи, ми смо сишли са другог на први спрат 
и ходником смо, значи, то је ходник који повезује канцеларију на крају 
да кажем, пошто се моја канцеларија налазила на супротном крају на 
другом спрату, ми смо сишли тим степеницама између другог и првог 
спрата и дошли смо ходником првог спрата према том степеништу. Ја 
сам сишла доле, то је било, чини ми се сада, на друтом подесту. Значи,
између другог и првог подеста има пар степеника. Ту сам приметила 
председника Ђинђића који је лежао главом према ходнику. Значи, у
супротном смеру од степеништа које води ка улазу број 5. Ту је била већ 
велика гужва. Вероватно су то били припадници службе обезбеђења који 
су јурили, викали су, «напад на Владу». Претпостављам да се није знало 
да ли је био атентат или је био напад на Владу. Приметила сам да је 
председник имао онако неприродно сиву боју са полуотвореним очима,
значи, није било никаквих покрета тела да бих ја закључила да ли је 
давао или не неке знаке живота. Приметила сам ту господина 
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Јањушевића који је клечао поред њега и чини ми се да је држао главу у
крилу. Онда су остали из службе обезбеђења нам рекли да се склонимо 
јер не зна се да ли је напад на Владу и онда сам се ја после тих пар 
секунди вратила истим степеништем горе према првом спрату.

Председник већа: Да ли сте након тога одлазили на улаз број 5 и
да ли сте приметили било шта од трагова који су интересантни за овај 
случај?

Сведок Маја Васић: Не. Тога дана не.

Председник већа: Добро. Ја више питања немам.

Да ли чланови већа имају питања?

Судија Ната Месаровић, изволите.

Судија Ната Месаровић: Из Вашег сведочења остало је нејасно 
да ли је извођач радова могао сам да одређује који ће део у згради Владе 
вршити адаптацију и време када врши адаптацију и остало је нејасно у
том случају ако је потребно да скида неке уређаје, да ли је уопште неко 
разговарао са њима, да ли треба некога да обавесте и кога, ко је уопште 
био старешина те зграде Владе, коме су све остале службе морале да се 
обрате да би се нешто предузело?

Сведок Маја Васић: Значи, ја сам била старешина генералног 
секретаријата, међутим, генерални секретаријат у свом опису није имао 
послове извођења радова. Значи, и за Владу и за сва остала 
министарства, сви радови који су извођени ишли су преко управе за 
заједничке послове која има сектор за инвестиције.

Судија Ната Месаровић: То ми је јасно, ко плаћа и ко организује.

Сведок Маја Васић: Не, не само плаћању, него који контактирају 
са извођачима и са њима се договарају. Што се тиче генералног 
секретаријата, значи, мој помоћник задужен за опште послове је само 
кординирао тај део посла. Значи, управа за заједничке послове каже да 
постоје услови да се изводе ти и ти радови, контактирају са извођачем да 
ли су они спремни и онда само у координацији са помоћником за опште 
послове се договоре да ће се кренути за неки одређени период.

Судија Ната Месаровић: Извините, а ко онда координира посао 
око склањања камера или уопште постављања било каквих сигурносних 
уређаја у Влади, чији је то посао?
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Сведок Маја Васић: Све везано за видео надзор као саставни део 
обезбеђења то је у надлежности МУП-а.

Судија Ната Месаровић: Хвала.

Председник већа: Констатујем да заменици Специјалног 
тужиоца немају питања.

Да ли се од пуномоћника оштећених неко јавља за реч?

Има реч адв. Срђа Поповић. Изволите.

Адв. Срђа Поповић: Само једно питање. Да ли знате 12. марта на 
којим деловима зграде су вршене адаптације?

Сведок Маја Васић: Не. Све што је везано за адаптацију ја сам,
кажем Вам, имала само опште податке, да ће се у неком периоду вршити 
неки радови на неком одређеном делу зграде, по некој динамици која 
мени није била позната и није био саставни део мог посла.

Адв. Срђа Поповић: Али тада, 12. марта, неки радови су вршени 
је ли тако?

Сведок Маја Васић: Вршени су, да. Вршени су и 12. марта јер су 
вршени од 2001. године непрекидно на неким деловима зграде.

Адв. Срђа Поповић: Да, а Ви се не сећате конкретно тог дана на 
којим деловима?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Срђа Поповић: Хвала.

Председник већа: Право на питања има адв. Божо Прелевић.
Изволите.

Адв. Божо Прелевић: Да ли би сте били љубазни само да нам 
кажете шта је био делокруг посла Зорана Јањушевића у Влади Србије?

Сведок Маја Васић: Зоран Јањушевић је био распоређен на тзв.
студијско аналитичким пословима за послове привреде.
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Адв. Божо Прелевић: Је ли то била једина област коју је он 
радио?

Сведок Маја Васић: То је била једина област за коју је био у
радном односу и коју је радио. Осим тога био је члан Савета за државну 
безбедност.

Адв. Божо Прелевић: Кажите ми да ли знате након атентата који 
улаз је коришћен за чланове Владе у саму зграду Владе?

Сведок Маја Васић: Након атентата коришћен је улаз број 4, тзв.
економски улаз који је до тада био намењен за пријем робе, истовар 
робе, шута. Значи ми смо га звали економски улаз.

Адв. Божо Прелевић: А зашто је тај улаз коришћен након 
атентата?

Сведок Маја Васић: Ја то... 
 
Адв. Божо Прелевић: По чему се тај улаз разликује?

Сведок Маја Васић: Ја то не могу да Вам одговорим на то 
питање. Ја само знам да након атентата када смо долазили на посао да 
нас је полиција преусмеравала на тај улаз, а не на онај улаз на који смо 
улазили до пре атентата.

Адв. Божо Прелевић: Када уђете тим улазом у зграду Владе, да 
ли постоји оптичка видљивост са околним зградама, значи када уђете у
средиште зграде Владе, да ли је тај улаз безбеднији од других?

Сведок Маја Васић: Ја никада нисам улазила у то, не знам шта 
подразумевате под средиштем улаза. Значи, могу само да Вам одговорим 
где смо ми улазили, значи, нас су кола довозила у тај тунел или улаз.
Одмах на почетку тунела са десне стране се налази улаз који води у
подрум, значи кола су нас довозила до тог дела. Ми смо излазили из 
кола и улазили у тај улаз да кажем, подрумски.

Адв. Божо Прелевић: Да ли можете да нам кажете када је почео 
да се користи тај улаз након атентата, да ли истог дана, сутрадан, за 
недељу дана?

Сведок Маја Васић: Па, врло брзо. Ја сада не могу да се сетим да 
ли је то било први дан, други дан или за неколико дана, али врло брзо 
после атентата.
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Адв. Божо Прелевић: Да ли Ви знате ко је лично био задужен за 
обезбеђење зграде, рекли сте МУП, да ли знате лично ко је био задужен?

Сведок Маја Васић: Ја знам да је шеф обезбеђења у згради био 
господин Копривица.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је господин Копривица био између 
осталог задужен и за контактирање са личним обезбеђењем Премијера 
Ђинђића везано за питања која се тичу безбедности?

Сведок Маја Васић: Не знам.

Адв. Божо Прелевић: Не постоји такав некакав акт Владе који би 
то ближе уређивао?

Сведок Маја Васић: Не. Постоји само упутство о унутрашњем 
реду зграде Владе у Немањиној 11 где су назначене обавезе генералног 
секретаријата и генераланог секретара, али тичу се кажем, унутрашњег 
реда у згради Владе и на неколико места се помиње и служба 
обезбеђења у вршењу неких послова, али у том акту ничим није 
регулисан тај однос између личног обезбеђења председника Владе и
службе обезбеђења које је задужено за обезбеђење објекта.

Адв. Божо Прелевић: Обзиром да сте Ви били генерални 
секретар да ли знате, да ли би могли да нам помогнете ко је требао да 
обавести лично обезбеђење да не раде камере, да су камере искључене,
да ли постоји некаква таква врста обавезе?

Сведок Маја Васић: Ја бих могла само да претпоставим, али у
акту не постоји та регулатива. Могу да претпоставим само да је то 
требало да буде неко ко је задужен за обезбеђење објекта.

Адв. Божо Прелевић: Рекли сте да су дошли неки стручњаци из 
државне безбедности везано за.... 

 
Сведок Маја Васић: Не. Из Института безбедности.

Адв. Божо Прелевић: Института, добро, то је део државне 
безбедности. Хоћете ли ми рећи само да ли знате њихова имена?

Сведок Маја Васић: Значи, на тај први састанак је дошао 
господин Златко Раднић, тако су ми представили да је он задужен за ту 
врсту обезбеђења. Са њим су дошли неколико стручњака. Њихова имена 
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не знам. Знам да је била једна госпођа и два, три нека стручњака. Они су 
снимили зграду. Снимили су шта би то требало да се уради у
унутрашњости и у спољњем делу зграде. Направили су пројекат.
Прибавили опрему и извели радове. Коме су то после дали на 
управљање ја заиста не знам и како је даље тај систем функционисао и
ко је био задужен у којој фази, не знам.

Адв. Божо Прелевић: Можете ли само да одредите време када су 
они поставили тај систем, која је то година, месец, нешто ближе?

Сведок Маја Васић: Па, цео тај поступак је почео негде, колико 
се ја сећам, крајем 2001. године и можда су ти радови укупно трајали 3 – 
4 месеца, то је отприлике. Мислим да је то било негде почетак 2002. 
године.

Адв. Божо Прелевић: Да ли имате некаква сазнања да ли је 
режим обезбеђења Премијера био другачији у задњем кварталу 2002. 
године или да Вас подсетим, то је период када је дошло до хапшења тзв.
Макине групе и пре тога?

Сведок Маја Васић: Ја не знам ништа о систему обезбеђења 
председника Владе тако да на та питања не бих могла да одговорим.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је режим обезбеђења био оштрији, да 
ли је био..., немате никаквих сазнања?

Сведок Маја Васић: Па, у самој згради нисам приметила, значи 
што се тиче службе обезбеђења. Да ли је она била оштрија у смислу лица 
која су се бавила обезбеђењем председника, у то нисам имала увид и не 
бих могла да Вам одговорим.

Адв. Божо Прелевић: Добро. Хвала. Немам питања више.

Председник већа: Право на питања имају браниоци.

За реч се јавља адв. Слободан Миливојевић. Изволите.

Имате право на непосредно постављање питања. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо. Да ли је Вама било 
познато када долази Премијер у зграду Владе, да ли сте обавештавани на 
било који начин?

Сведок Маја Васић: Не.
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Адв. Слободан Миливојевић: Никада?

Сведок Маја Васић: Никада.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли Вам је познато да постоји 
план обезбеђења зграде, да ли сте имали било када у рукама тај план 
обезбеђења?

Сведок Маја Васић: Ако мислите на овај пројекат камера или 
уопште неки...? 

 
Адв. Слободан Миливојевић: Не. Уопште мислим на план 

обезбеђења зграде?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли сте имали било какав 
делимични план обезбеђења или пројекат о начину на који треба да се 
успостави обезбеђење у згради?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли сте било када имали 
разговоре са било којим лицем из обезбеђења везано за систем 
обезбеђења у згради?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли сте од било ког лица из 
обезбеђења било када чули примедбу на начин обезбеђења зграде и да 
ли је од Вас затражено било какав савет, мишљење, виђење или потез да 
учините у правцу обезбеђења зграде?

Сведок Маја Васић: Не сећам се, али мислим да не.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли је након догађаја код хале 
Лимес било каквих измена у систему обезбеђења зграде, да ли сте Ви то 
приметили?

Сведок Маја Васић: Није ми познато, ја нисам приметила било 
какве промене.
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Адв. Слободан Миливојевић: Да ли Вас је било ко од радника 
обезбеђења обавестио о томе да су извршене одређене измене у систему 
обезбеђења?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли је можда дакле, говорим о
периоду после догађаја код хале Лимес, да ли је после тог догађаја било 
ко затражио било какве измене од Вас или помоћ стручну или у било 
ком смислу речи, да се изврше измене обезбеђења зграде?

Сведок Маја Васић: Не. Али ја морам да Вам објасним да није ни 
могао нико од мене да тражи, зато што мој посао генералног секретара 
није имао никакве везе са обезбеђењем. Значи, у том упутству о
унутрашњем реду у згради Владе, постоји једно поглавље које се зове 
обезбеђење зграде Владе, где постоји само једна реченица, а та реченица 
је да о безбедности зграде се стара МУП, парафразирам реченицу, у
складу са прописима МУП-а о обезбеђењу јавних зграда. Та реченица 
постоји, значи комплетан систем обезбеђења зграде се налазио у МУП-у.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, ја ћу Вас замолити 
да сведоку предочите део изјаве сведока Копривице, у оном делу у коме 
сведок Копривица тврди да је од овде присутне сведокиње добио налог 
да се искључе камере. Па молим изјашњење сведока поводом те изјаве.
Но, уколико Ви процените да је можда моје питање преурањено у овом 
тренутку онда ћу ја након тога предложити суочење између сведока 
Копривице и овде присутног сведока.

Председник већа: Нема потребе, него у контексту постављеног 
питања можете слободно формулисати питање користећи наравно исказ 
сведока Данила Копривице. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Сведок Копривица тврди да је од 
Вас лично добио налог да се искључе камере.

Сведок Маја Васић: То није тачно.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли је Вама познато да је пре 12. 
марта испред зграде Владе посебно у односу према Немањиној улици и
према Адмирала Гепрата вршено било какво уређење дворишта?

Сведок Маја Васић: Значи, уређење дворишта и паркинга колико 
се ја сећам није вршено непосредно пре атентата него је вршено у току 
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2001. године или 2002. године. Значи, уређен је паркинг испред улаза 4 и
5 и паркинг који смо ми звали изнад рампе. Значи то ми је познато.

Адв. Слободан Миливојевић: Да ли Вам је познато да је 
непосредно пре атентата извршено сечење дрвећа и чишћење тог дела 
зграде?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Слободан Миливојевић: Немам више питања. Хвала лепо.

Председник већа: Право на питања има адв. Ненад Вукасовић.
Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Ја ћу исто бити врло кратак.
Занима ме да сведок као генерални секретар Владе, да ли може да ми 
каже, односно да ли може да нам каже, да ли је упозната евентуално са 
или да ли је то у оквиру описа радног места, са посетама одређених 
високих личности који долазе у Владу, да ли су у питању страни, али 
углавном са посетама високог ранга?

Сведок Маја Васић: Нисам разумела питање. Ако мислите да ли 
сам виђала неке значајне личности... 

 
Председник већа: Не. Да ли сте упознати са доласцима страних 

делегација или домаћих људи.... 
 
Сведок Маја Васић: Да ли ме је неко обавештавао пре доласка о

доласку, то?

Председник већа: Јесте.

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли Вам је познато онда као 
генералном секретару односно као особи која је радила дуго година у
згради, које лице или особа би требала да зна када долази нека страна 
делегација, а питам господине председниче управо због рецимо 
извођења радова, сада раде се радови у згради, да ли је постојала нека 
особа која треба да зна и да се упозори да радови евентуално се прекину 
уколико долази нека висока особа, особа високог ранга, неки министар 
или потпредседник Владе, да се прекине са неким лупањем, са неким 
бушењем, с обзиром да су били радови у току, ко би била та особа 
уколико присутни сведок није то, да ли може да нам помогне у томе?
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Сведок Маја Васић: Па, колико је мени познато значи, долазак 
високих да кажем личности, најављивано је кабинету председника, па 
онда кабинет председника контактира са протоколом, у смислу 
спровођења свих обавеза протоколарних радњи, па онда протокол 
контактира даље са службом обезбеђења. Што се тиче конкретно тога да 
ли је неко некоме рекао да прекине радове, то не знам. Ја знам да ми 
када смо држали седнице Владе, па су нам радови изнад главе извођени,
да смо у том моменту рекли да се прекине док се не заврши седница 
Владе, јер се узнемирава. Да ли се тако нешто дешавало и кад су 
долазиле високе личности, није ми познато.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Уз дозволу председника већа, ја 
морам да Вас питам, било је неколико питања која су, бар из нашег угла 
гледано, су врло битна за рад и функционисање саме зграде Владе,
унутар неких организационих јединица. Да ли нам онда можете рећи 
шта је Ваш посао уопште био, са ким сте Ви кординирали, шта је Ваш 
конкретно посао као генералног секретара Владе, за шта сте Ви били 
задужени у оквиру зграде?

Сведок Маја Васић: Значи, рекла сам на почетку да су послови 
генералног секретара строго дефинисани законом о Влади, уредбом о
генералном секретаријату, пословником Владе и између осталог неким 
интерним актима као што је то упутство о унутрашњем реду. Значи,
посао генералног секретара да га сада не набрајам, односно то стоји у
актима, превасходно је био посао припреме Владе, припреме материјала 
за Владу, обрада материјала за Владу, припрема седница сталних или 
повремених радних тела. Значи, то је био посао генералног секретара и
била сам старешина запосленима у генералном секретаријату Владе. Све 
што се тиче обезбеђења покушала сам да Вам објасним, значи пошто је 
служба обезбеђења била под ингеренцијом МУП-а који су имали своје 
старешине, своја акта, своје правилнике, своја упутства, није никаквих 
додирних тачака имало са генералним секретаром и са мојим послом као 
генералног секретара.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. У реду. Прихватићу овај део 
Вашег исказа који сте изнели. Мене би господине председниче 
интересовало само једно, да ли је сведоку познато, с обзиром да је ради у
згради, борави, када долази нека висока личност, тај дан заказано, да ли 
евентуално она као особа која је у тој згради осећа или зна да неко 
долази, високи функционер или ко други од тих високих, да би се 
евентуално особље зграде Владе прилагодили некаквих сада условима,
да не би дошло до некаквих ексцесних ситуација, грубо говорим 
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ексцесних ситуација, знате да не би неко пролазио ходником, па да не 
треба део зграде можда да се затвори, због посете високог функционера?

Сведок Маја Васић: Значи, моја сазнања о доласку су могла да 
буду тако што сам се затекла рецимо у кабинету па сам сазнала да неко 
долази. Никаквих посебних припрема, осим овог дела који сам рекла да 
је договарано са протоколом, па је протокол у оквиру свог дела у
договору са кабинетом предузимао неке мере. Значи никаквих посебних 
мера да ја знам нити су очекиване биле неке ексцесне ситуације, значи 
никакве посебне мере нису предузимане.

Адв. Ненад Вукасовић: Нисам мислио ексцесне у грубом 
смислу, него једноставно да се не пролази тим делом ако долази нека 
висока личност. Добро. Да ли би сте били љубазни само да ми 
одговорите, нећу ја имати пуно питања, да ли сте имали каква сазнања за 
12. март евентуално да ли је неко требао да дође у зграду Владе?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Нисте имали таква сазнања. Евентуално,
с обзиром на Вашу да кажем мало дужу праксу боравка у згради, да ли је 
за време Вашег рада долазио неко од високих функционера, односно у
смислу, да наставим само питање, да би већу било јасно, да ли знате на 
који улаз улазе високи функционери, односно да ли је постојало неко 
правило?

Сведок Маја Васић: Значи, постојало је правило у том упутству о
унутрашњем реду, ту су побројани сви улази. 5 улаза је било у зграду 
Владе и регулисано је на који улаз ко улази. Значи улаз број 1, то је из 
Кнеза Милоша, то је био посебан улаз који је требало да се отвара само у
неким посебним приликама, за председника Владе који колико је мени 
познато да тај улаз није ни користио. Улаз број 2, на углу Немањине и
Кнеза Милоша, он је био предвиђен за неке високе дипломатске 
представнике, за представнике медија, јер је то био најближи улаз према 
прес сали. Улаз број 3, тзв. службени улаз из Немањине 11, где је иначе 
био редован улаз, који је био стално отворен. Ту су улазили и гости и
запослени у генералном секретаријату. Тај улаз број 4, кога смо ми звали 
економски улаз и који је служио рекла сам, само за неки утовар, истовар 
и улаз број 5 на који су улазили само одређене личности.

Адв. Ненад Вукасовић: Хтео сам још нешто да Вас питам, који 
је, додуше, Ви сте на један начин одговорили, али да ли нам можете 
рећи, да ли имате таквих сазнања, мимо министра иностраних послова,
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да ли можете да нам одговорите, уколико знате, где би он улазио,
министар иностраних послова било које земље, који долази?

Сведок Маја Васић: Значи, тим упутством је било одређено ко 
улази редовно на тај улаз. Уколико је било потребе да још неко, мимо 
тог списка, уђе на улаз број 5, онда је то сигнализирано из кабинета и
онда је дозвољавано и таквим личностима да улазе на тај улаз број 5. 

 
Адв. Ненад Вукасовић: Нисам мислио конкретно на само улаз 

број 5, него пошто и генерално када долази министар једне стране 
земље, поготово министар иностраних послова, где би он улазио по 
некаквом протоколу, евентуално уколико знате, ако не знате, нећемо 
залазити у ту материју?

Сведок Маја Васић: Улазили су на улаз број 3 или на улаз број 5. 
 
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. И још једно питање, можда 

излази из контекста овога што смо до сада рекли, али само да ли 
евентуално имате можда сазнања, јер сте објаснили да као генерални 
секретар сте припремали материјале за Владу, интересује ме тај паркинг 
код улаза број 5, ко је све ту могао да паркира и да ли су постојали 
посебни некакви налози, картице, или како то зовемо нека посебна 
овлашћења ко би могао да уђе у тај део дворишта и ту да се паркира?

Сведок Маја Васић: И тај део је регулисан овим упутством о
унутрашњем реду. Значи, паркинг испред улаза 4 и 5 је служио само за 
службена возила Владе и служио је за паркинг тако високих присутних 
гостију. Ту је увек био паркиран, када је председник Владе у згради, ту 
су паркирана његова возила. Када су одржаване седнице Владе или 
неких одбора, службена возила Владе којима су се превозили министри.
На паркингу у продужетку тог паркинга према горе су се паркирали 
странке које дођу на неке састанке, паркирали су се на том паркингу у
продужетку и постојао је трећи паркинг, то је паркинг иза зграде 
Немањине број 9, где су се паркирали службеници зграде и остали да 
тако кажем мање важни гости.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. И уз дозволу већа имао бих само 
још једно питање, а да ли када се у згради, ако се, односно ако би се у
згради Владе заказивала било каква конференција за штампу, да ли би 
сте Ви као генерални секретар били упознати са тиме, ако би неко 
заказивао односно ако би се заказивала конференција за штампу, да ли 
би сте Ви били упознати са тим?
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Сведок Маја Васић: На конференцију за штампу и то је 
регулисано, значи конференција за штампу иде преко протокола који 
онда о томе обавештава службу обезбеђења која има по некој прописаној 
процедури како се врши контрола лица при улазу у зграду Владе.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. И само ево на крају лично да Вас 
питам, да ли Ви можда лично имате некаква сазнања да је на 12-ти,
говорим о 12. марту требала да буде конференција за штампу једног од 
министара у згради Владе?

Сведок Маја Васић: Не. О томе сам сазнала касније.

Адв. Ненад Вукасовић: О томе сте сазнали касније, али тада тог 
дана нисте знали?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Немам више питања.

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

Адв. Александар Поповић: Хвала. Врло кратко. Хоћете ли нам 
рећи само како се звао Ваш помоћник за опште послове, кога сте навели 
да је сарађивао са управом за заједничке послове и тако даље?

Сведок Маја Васић: Да. Мој помоћник госпођа Зорица 
Никодијевић.

Адв. Александар Поповић: Сада бих се вратио на 12. март. Ако 
можете да нам кажете када сте напустили зграду Владе 12. марта?

Сведок Маја Васић: У касним вечерњим сатима.

Адв. Александар Поповић: Након онога што сте видели односно 
догађаја атентата који се догодио, какво је Ваше кретање било односно 
да ли сте тога дана напуштали зграду или сте били све време у згради?

Сведок Маја Васић: Све време сам била у згради, а кретање у
згради сада заиста.... 

 
Адв. Александар Поповић: Добро. Не мислим прецизно, у

глобалу, да ли сте разговарали са неким?
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Сведок Маја Васић: До касних вечерњих сати. Од ујутру од када 
сам дошла на посао нисам напуштала зграду Владе.

Адв. Александар Поповић: Да ли сте разговарали можда са 
неким након атентата, шта се догодило, чули неке верзије?

Сведок Маја Васић: Тог дана?

Адв. Александар Поповић: Да. Након атентата тог дана, да?

Сведок Маја Васић: Не. Тог дана наравно да смо разговарали 
између себе. Очекивали шта ће се даље десити. После неког времена су 
почели да долазе и неки други да тако кажем високи функционери. Онда 
смо се договорали око седнице Владе, када смо сазнали да је преминуо 
господин Ђинђић. Значи о верзији догађаја, ако на то мислите, не.

Адв. Александар Поповић: Кажите ми само да ли сте до 
данашњег дана везано за ово сведочење које сте данас овде изнели били 
саслушавани или од радника министарства унутрашњих послова или од 
стране истражног судије?

Сведок Маја Васић: Не.

Адв. Александар Поповић: Хвала.

Председник већа: Адв. Драган Крстићевић да ли има питања?

Констатујем да нема.

Право на питања има адв. Александар Ђорђевић. Изволите.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала судија. Интересује ме да ли 
сведок зна ко прописује, ко може наоружан да уђе у зграду Владе Србије 
и ко уопште одобрава, ко су та лица која са службеним оружјем могу 
ући или не могу?

Сведок Маја Васић: Могу да претпоставим да је то неким 
упутствима о заштити јавних објеката који је никада нисам видела,
претпостављам да је ту прописано, а има само један део у том упутству о
кућном реду, који говори да у зграду Владе значи само могу наоружани 
бити радници службе обезбеђења, а да су сви остали обавезни да своје 
оружје предају служби обезбеђења на улазу.
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Адв. Александар Ђорђевић: Ко је донео то упутство о
унутрашњем реду, ко је потписао то упутство?

Сведок Маја Васић: Генерални секретар.

Адв. Александар Ђорђевић: Па, значи ипак Ви имате неке, ако 
сте Ви генерални секретар, неке ингеренције у односу на обезбеђење.
Ево, конкретно око тога, пошто сте рекли до сада у сведочењу да немате 
никакве везе Ви са обезбеђењем?

Сведок Маја Васић: Немам никакве везе са обезбеђењем. Такво 
упутство је постојало и пре него што сам ја постала генерални секретар 
и то је део који је да тако кажем, тако су ми пренели, пренет из упутства 
које поседује МУП, а на основу кога ради служба обезбеђења.

Адв. Александар Ђорђевић: Није уопште важно када је упутство 
донето, нема везе. Говорим о Вашим ингеренцијама у односу на 
обезбеђење. Реците ми да ли сте Ви видели на том састанку са Златком 
Раднићем и са тим лицима са Института безбедности, да ли сте видели 
тај план камера куда ће бити намештене, размештене и тако?

Сведок Маја Васић: На том састанку смо се ми договарали тек 
како ће да сними ту ситуацију, значи тај план још није ни постојао. Онда 
је та екипа одрадила тај пројекат видео надзора и тај пројекат се налази у
служби за опште послове генералног секратаријата.

Адв. Александар Ђорђевић: Зашто онда они пошто кажете да 
МУП и то обезбеђење .....Зашто они уопште обавештавају Вас, показују 
Вам, зашто је тај пројекат у генералном секретаријату ако Ви немате 
никакве везе са тим?

Сведок Маја Васић: Па, нису ми они показивали, они су га само 
донели и он је похрањен у генералном секретаријату. Ја га нисам ни 
отворила, није ме занимао, а и не разумем се у то.

Адв. Александар Ђорђевић: Да не буде да постављам три пута 
исто питање. Зашто је тај пројекат похрањен у генерални секретаријат 
ако Ви немате никакве везе са камерама, са планом са свим тим, ако 
можете директно да ми кажете?

Сведок Маја Васић: Одговорила сам Вам, тако што су они 
донели тај пројекат, да буде ту. Нико им га није тражио. Они су га 
донели и рекли да ту буде као саставни део. То морате питати њих.
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Адв. Александар Ђорђевић: Што га Ви на пример нисте 
вратили, ако не треба да буде ту, што Ви нисте рекли зашто код мене?

Сведок Маја Васић: Он ми није сметао. Ја га нисам гледала. Он 
стоји у архиви и није ми сметао.

Адв. Александар Ђорђевић: Реците ми да ли сте Ви радили било 
какве најаве путовања испред Владе Србије Премијера конкретно за 
Бања Луку ме интересује, да ли сте Ви можда слали неки факс ка МУП-
у, ка БИА, ка било коме у том смислу, значи путовање Премијера за 
Бања Луку?

Сведок Маја Васић: Ја нисам имала никада никакве везе са 
путовањима председника. То је све рађено у кабинету председника 
Владе.

Адв. Александар Ђорђевић: Реците ми да ли знате када је и ко 
очистио лице места после атентата?

Председник већа: Колега, Ви сами знате да је то толико 
сугестивно питање да превазилази чак моћ мог реаговања, а иначе сам 
запрепашћен. Прво, тврдите нешто што није ни доказано током поступка 
и не помиње се, то је Ваша претпоставка. Дакле,

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Александра Ђорђевића зато што је 
сугестивно.

Адв. Александар Ђорђевић: Могу да преформулишем?

Председник већа: Наравно да можете. Не забрањујем никоме да 
поставља питања.

Адв. Александар Ђорђевић: Да ли је лице места након атентата 
било када очишћено?

Сведок Маја Васић: Ја не знам да је очишћено, али 
претпостављам да је очишћено јер је после тога било чисто, али немам 
сазнања ни кога је очистио, ни када га је очистио.
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Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Љубиша Радојичић.

Констатујем да нема питања.

Адв. Крсто Бобот има право на питања. Изволите.

Адв. Крсто Бобот: Судија, прво питање моје за сведока да ли су и
након 12. марта извођени неки грађевински радови на згради Владе?

Сведок Маја Васић: Да. Изводе се и дан данас.

Адв. Крсто Бобот: У оквиру тога, друго питање, да ли су после 
12. марта извођени неки радови на реконструкцији и адаптацији улазних 
врата улаза број 5? 

 
Сведок Маја Васић: Значи, немам сазнања само за тај улаз. На 

почетку, када сам почела да говорим о томе рекла сам да је било 
предвиђено да цео тај потез од улаза број 3, ја сада не знам колико Ви 
имате увид како то изгледа, од улаза број 3 све просторије полако фазно 
да се адаптирају све до улаза број 5, па онда даље неке друге просторије 
које воде на други део зграде.

Адв. Крсто Бобот: Добро. То је један општи одговор. Значи,
конкретно ме само занима, значи у вези улазних врата улаза број 5, да ли 
имате сазнања је ли на њима су вршени неки грађевински захвати после 
12. марта или нису?

Сведок Маја Васић: Не знам на самим вратима. Значи, у том 
делу да.

Адв. Крсто Бобот: Немам више питања.

Председник већа: Право на још једно питање има адв. Ненад 
Вукасовић. Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Управо ово што је питао колега Крсто 
Бобот, нећу се понављати, да ли нам само може евентуално сведок рећи 
кога можемо питати везано за даље извођење тих радова, оно генерално 
што је рекла, заједничке послове и ово наставак или евентуално сада 
можда још неког другог?
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Председник већа: Управа за заједничке послове колега, ја то већ 
сам написао.

Адв. Ненад Вукасовић: У реду. Само да појасним.

Сведок Маја Васић: Управа за заједничке послове, Сектор за 
инвестиције.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Немам више.

Председник већа: Адв. Слободан Миливојевић има право на још 
једно питање.

Адв. Слободан Миливојевић: Извињавам се, али је у контексту 
и ово питање које је колега Вукасовић поставио, да ли је Вама познато 
ко је извођач радова, која фирма, које предузеће је извођач радова?

Сведок Маја Васић: Не, али то има у документацији.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо.

Председник већа: Право на питања имају окривљени који су 
присутни на главном претресу.

Да ли они желе да постављају питања сведоку Маји Васић?

Констатујем да окривљени немају питања.

Јавља се за додатно питање адв. Божо Прелевић. Изволите.

Адв. Божо Прелевић: Везано за овај пројекат који је похрањен 
како сте Ви рекли, да ли сте евентуално тај пројекат доставили личном 
обезбеђењу Премијера Ђинђића ради упознавања?

Сведок Маја Васић: Ја га нисам достављала никоме јер нисам ни 
сматрала да је то мој посао, јер сам претпостављала да то треба да уради 
Институт безбедности или служба обезбеђења која води рачуна о
функционисању камера у згради Владе.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је у згради Владе постојала 
просторија која је имала мониторе на којима се могло осматрати 
околина зграде Владе преко камера?
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Сведок Маја Васић: Ја сам чула да постоји, али никада нисам 
била у тој просторији.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте Ви одредили када ће та 
просторија бити кречена?

Сведок Маја Васић: Нисам одредила ја. Та просторија је била 
саставни део тог простора који је био предвиђен за адаптацију почев од 
улаза број 3 до улаза број 5 која је рађена фазно и о тим фазама ја нисам 
била информисана, када ће тачно која просторија бити адаптирана.

Адв. Божо Прелевић: Захваљујем.

Председник већа: Констатујем да питања више нема.

Постављам Вама питање да ли Ви постављате захтев за накнаду 
трошкова поступка за сведока, за изгубљену зараду и за евентуално 
превозне трошкове?

Сведок Маја Васић: Не.

Председник већа: У реду. Захваљујем Вам се. Отпушта се сведок 
Маја Васић. Можете да идете.

Да ли има примедби на исказ сведока Маје Васић?

За реч се јавља адв. Слободан Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Председниче, можда би било 
претенциозно да у форми примедбе дам своју изјаву, јер бих онда на тај 
начин био субјективан па би тврдио да или сведок Васић или сведок 
Копривица говори истину и да бих избегао то, ја бих предложио суочење 
сведока Васића и сведока Копривице на околности ко је дао налог да се 
искључе видео камере уочи убиства Премијера. Хвала.

Председник већа: Право на изјашњење о овом процесном 
предлогу за суочење између сведока Маје Васић и Данила Копривице 
имају заменици Специјалног тужиоца. За реч се јавља Милан 
Радовановић. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја тај 
предлог одбране остављам суду на оцену.
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Председник већа: Да ли има неко да се јави за реч од стране 
одбране и окривљених везано за овај процесни предлог?

Констатујем да браниоци подржавају предлог браниоца 
првоокривљеног адв. Слободана Миливојевића.

Да ли има примедби даљих, осим овог предлога, дакле, примедби 
није ни било у суштинском смислу.

Констатујем да примедби нема.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка изведе процесна радња 
доказивања саслушањем сведока Миладина Веруовића.

Нека приступи пред судско веће.

Председник већа: Констатујем да су уз дозволу председника већа 
напустили главни претрес пуномоћници оштећених адв. Срђа Поповић и
Радивој Пауновић.

Ваше име и презиме?

Сведок Миладин Веруовић: МИЛАДИН ВЕРУОВИЋ.

Председник већа: Име оца?

Сведок Миладин Веруовић: Милосав.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Миладин Веруовић: 9.2.1968. године у Београду.

Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок Миладин Веруовић: Максима Горког 28-а.

Председник већа: Шта сте по занимању и где сте запослени?
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Сведок Миладин Веруовић: Машински техничар. Тренутно 
нераспоређен у МУП-у, припадник МУП-а. Значи већ 2 године 
нераспоређен, али и даље сам припадник МУП-а.

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

Сведок Миладин Веруовић: Јесте. Са братом, да.

Председник већа: Пошто Вам је рођени брат Милан Веруовић.

Сведок Миладин Веруовић: Са окривљенима не, али са 
оштећеним да.

Председник већа: Ја сам поставио питање и оштећенима и
окривљенима. Дакле, да констатујемо да Вам је оштећени Милан 
Веруовић рођени брат.

Је ли тако?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

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

Сада ћу Вам саопштити Ваше дужности и обавезе и законска 
упозорења за сведока у кривичном поступку.

Опомињем Вас да сте дужни суду да саопштите све што Вам је 
познато о предмету и упозоравам Вас да лажно сведочење представља 
кривично дело.

Дужни сте пред судом да говорите само истину и да ништа не 
смете прећутати и упозоравам Вас да давање лажног исказа представља 
кривично дело.

Нисте дужни да одговарате на поједина питања, ако је вероватно 
да би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу.

Да ли сте разумели ова права, дужности и упозорења за сведока у
кривичном поступку?

Сведок Миладин Веруовић: Јесам. Јасно ми је.
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Председник већа: Сада ћу Вас позвати да у својству сведока 
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.

«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 Миладин Веруовић: Заклињем се.... 
 
Председник већа: Добро. Не морате понављати, само реците да.

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Председник већа: У реду. Ви сте саслушани у истрази на 
записнику 11. априла 2003. године у својству сведока. Ја ћу Вам сада 
поставити питања везано за околности на које Ви требате да сведочите 
као сведок у кривичном поступку, а то је све везано за то чиме сте се Ви 
бавили, да ли сте били радник у обезбеђењу председника Владе др.
Зорана Ђинђића, каква је била саобраћајна ситуација 21. фебруара 2003. 
године, шта сте приметили, којом траком сте се кретали, да ли сте 
приметили било које возило и условно назовимо све што знате за догађај 
везан за халу Лимес, опишите шта се дешавало тада, коју сте Ви 
службену радњу предузели, шта сте приметили, да ли сте приметили 
нека друга лица у оквиру Вашег видног поља, око хале Лимес, преко 
пута, све што сте Ви предузели као службено лице уз напомену да током 
свог сведочења јер је то законом забрањено не говорите било шта о
садржини Вашег разговора са окривљеним Дејаном Миленковићем.
Изволите.

Сведок Миладин Веруовић: Како да почнем, значи шта, чиме 
сам се бавио или шта?

Председник већа: Управо ово што сам Вам поставио као питање,
дакле, ја сам рекао све околности.

Сведок Миладин Веруовић: Да кренемо конкретно на тај случај 
21. фебруара код хале Лимес?

Председник већа: На ком послу сте радили, које послове и радне 
задатке сте имали, где сте били запослени, затим све везано за тај 
догађај. Изволите.
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Сведок Миладин Веруовић: Радио сам значи у обезбеђењу 
покојног Премијера. После 5. октобра мој задатак је био да будем 
такозвана претходница или да покривам са стране кретања и уопште 
активности покојног Премијера. Дошао сам, је ли Вас то занима,
мислим, како сам почео да радим тај посао или да не идем у те детаље,
или...Питајте ме Ви конкретно. Ја ћу Вам одговорити.

Председник већа: Ја покушавам конкретно да Вас питам,
међутим очигледно ћу морати једно питање по једно, па ћемо можда 
тако лакше стићи. Дакле, када сте кренули 21. фебруара 2003. године на 
пут до аеродрома од резиденције са Дедиња у колони са председником 
Владе др. Зораном Ђинђићем?

Сведок Миладин Веруовић: Па, тог дана значи био је најављен 
тај пут. Ми смо имали задатак да отпратимо Премијера до аеродрома.
Тог дана је било мислим, већ уобичајена једна процедура. Имали смо 
ауто саобраћајне полиције, односно патролу саобраћајне полиције која је 
требала да нас сачека и да нас пропрати један део на ауто путу. Кренули 
смо наравно из његове куће са Сењака и приметио сам значи прву ту 
патролу полиције код Мостарске петље. Значи, прошли смо је. Кренули 
смо даље према Сава центру. Возили смо брзином преко 100 км на сат,
не бих сада могао да тачно у детаље кажем колико. У неком тренутку 
иза Сава центра, значи после Сава центра, приметио сам један камион. Ја 
сам се налазио у трећем аутомобилу и мој задатак је био да покривам 
уређајем који је био у самом аутомобилу да вршим одређене радње у
смислу, је ли то треба исто да причам, тај уређај за шта се користио или?

Председник већа: Немојте постављати питања, него одговарајте 
слободно у неометаном излагању у односу на све оно што сте питани.

Сведок Миладин Веруовић: Прошли смо Сава центар и ја сам 
уочио један камион који се кретао средњом траком. Ја сам се налазио у
трећем аутомобилу и у тренутку самом када је фактички први аутомобил 
из пратње у ком се налазио покојни Премијер требао да прође тај камион 
који се налазио тог тренутка у средњој траци, тај камион је из средње 
траке нагло скренуо у леву траку. Фактички је требало да дође до 
судара. Значи, тај судар је избегнут добром реакцијом возача и то је 
некако тако урађено, међутим, оно што ми је одмах изазвало, што сам 
приметио, што ми је изазвало сумњу то је да никако није могло да се 
ради о некој случајној некој ситуацији, јер очигледно је било да он жели 
да заустави или да фактички се судари са аутомобилом у којем се 
налазио покојни Премијер. Ја сам реаговао, значи пошто су прошли,
први ауто је прошао, запазио сам кочницу, запазио сам оштро кочење,
врло, врло нагло и у следећем тренутку ауто, значи то возило је из леве 
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траке прешло у средњу траку и наставило право, тако да је ауто иза њих 
у којем су били чланови обезбеђења, наставио фактички даље према 
аеродрому. Ја сам добио налог од Милана да зауставим то возило и да 
видим о чему се ради. Наравно да смо то и урадили. Зауставили смо 
камион. Представили смо се. Иначе, морам да напоменем врло важно ми 
је да су нам ротациона светла, како визуелно, тако и звучне сирене су 
нам радиле, значи били смо видно и звучно обележени, како треба. Није 
било ту неког посебног опирања. Он је покушао неких стотинак метара 
даље да настави своју вожњу левом траком. Ми смо већ рекао сам из 
трећег аутомобила, ја и колега Љубиша Јаношевић успели да прођемо 
испред њега да га кочењем натерамо да се заустави и да га скренемо у
десну жуту траку. Тако смо и урадили. Ја сам био на месту сувозача.
Представио сам се, значи у једној руци сам имао легитимацију, поред 
видног ротационог светла и свега осталог што је упућивало да смо 
службена лица. Значи, у једној руци сам имао службену легитимацију,
представио сам се «полиција», са друге стране, у другој руци сам имао 
аутомат. Пришао сам му сасвим пажљиво. Он се већ тада зауставио.
Рекао сам две речи, то је да буде миран, да се не помера и да ништа не 
говори, да ништа не прича. Онда када сам пришао сасвим довољно 
близу, онда сам га замолио наравно да изађе из возила, да се окрене 
према камиону лицем. Све оно остало што је било потребно да 
проверимо о чему се ради о каквом је лицу реч. Наравно да смо тог 
тренутка били највише заинтересовани за оружје, тражили смо оружје,
тражили смо нешто што би могло да упућује и да објасни у ствари целу 
ситуацију у којој смо се нашли. Међутим, ништа нисмо нашли од оружја 
већ сам то у претходној изјави рекао да сам том приликом констатовао 
заједно са колегом Љубишом Јаношевићем да је његово седиште возача 
било једино у кабини које није било фиксирано, значи могло је да се 
слободно помера по кабини. Ништа посебно нисмо нашли. Нашли смо 
неки хамбургер, неку пљескавицу, тамо у десном ћошку која је била 
умотана у неки папир и то је све. Приликом претреса зазвонио му је 
мобилни телефон. Ми смо реаговали тако што смо му рекли да искључи 
мобилни телефон. Позвао сам тада мог претпостављеног шефа одељења 
Вукосављевић Владимира. Његов телефон је био искључен. Звао сам 
тада начелника управе Ненада Мирковића. Он је примио информацију и
објаснио ми је да ће то бити све у реду, да ће доћи наша екипа да 
погледа о чему се ради и после неких 20-так минута....Наравно ја сам за 
то време обезбеђивао само место догађаја, аутомобил у коме се налазио 
и возач тог камиона, заједно са мојим колегом који је седео у колима.
После неких 20-так минута су дошли..., дошла је патрола саобраћајне 
полиције, двојица људи и ја сам поново звао телефоном да обавестим да 
ћемо их ми предати значи, да ми разумемо да су они дошли по њега и да 
треба сада да предамо, оно што је наше да завршимо, значи, наш део 
посла да завршимо и то смо пренели Ненаду Мирковићу. Он је рекао, да,
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да, све је у реду. Ми смо сели у ауто и кренули смо. Значи, нисмо имали 
потребе, пошто смо били већ у том правцу, нисмо имали потребе 
наравно да је авион већ отишао, да идемо до аеродрома. Наставили смо 
даље до Генекса и на тој окретници, на тој петљи код Генекса смо се, у
ствари пребацили у другу траку супротан смер ка Нишу, односно из 
правца Загреб-Ниш и кренули смо назад, односно прво смо отишли у
Институт безбедности да дамо изјаву о догађају, да напишемо све то 
што се десило. То смо и урадили. Поподне смо ишли у «29. новембар»
значи у СУП Београд да опет тамо дамо изјаву, да видимо о чему се ради 
и то је све. У принципу, то је био 21. фебруар, 22. фебруара сам ја то већ 
читао у «Вечерњим новостима» са мојим именом, презименом, такође од 
колеге Љубише Јаношевића, са врло детаљним описом оног чиме смо се 
ми претходног дана бавили, а оно што сам ја запазио, то је да је неко 
пустио ту вест, не случајно, него да је врло свесно ишао на то да 
једноставно као неки притисак врши на припаднике службе који су 
радили свој део посла. Касније, у неком разговору на питање Ненаду 
Милићу наравно као тада помоћнику министра, како он коментарише и
како он гледа и како он види то писање и тај чланак у «Вечерњим 
новостима», он је слегао раменима и прокоментарисао да он не зна о
чему се ради, да он не може ту ништа да уради. Значи то поподне смо 
ишли у «29. новембар» давали смо изјаву. Био сам врло не само ја, него 
уопште сви момци из обезбеђења наше колеге, били смо врло 
непријатно изненађени њиховим дочеком, како су они нас примили и
уопште са њиховим начином бављења уопште истраге и око целог 
случаја, како су они то радили.

Председник већа: Када сте Ви добили информацију о кретању 
председника Владе др. Зорана Ђинђића 21. фебруара 2003. године?

Сведок Миладин Веруовић: Ми смо иначе имали генерални 
договор да кажем пошто у последње време нисмо користили тако 
мобилне телефоне за неки разговор. Имали смо договор рецимо да се 
нађемо у 10 сати пре подне у згради Владе и ту смо обично имали 
времена довољно да се за тај дан спремимо.

Председник већа: Не. Је ли Ви разумете шта ја Вас питам?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Ја Вас разумем.

Председник већа: Када сте добили ову информацију везано за 
кретање и маршуту где ће одредишно да иде председник Владе директно 
до аеродрома, везано за 21-ви, немојте нам причати уопштено, него само 
конкретно за то.
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Сведок Миладин Веруовић: Ја Вам причам оно што смо ми 
радили.

Председник већа: Ја Вас управо питам да би скратили 
процедуру, разумете?

Сведок Миладин Веруовић: Оно што је био мој део посла.
Значи... 

 
Председник већа: Је ли Ви разумете шта ја Вас питам?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Ја Вас разумем, да.

Председник већа: Али Ви одговарате сада о другим стварима. Ја 
Вас питам директно за тај дан, када сте добили информацију, у колико 
часова, од кога, када ћете кренути, у колико часова, којом маршутом и
одредиште докле треба да иде до аеродрома председник Владе?

Сведок Миладин Веруовић: Тог дана, тог истог дана од Милана 
Веруовића.

Председник већа: У колико часова сте добили ту информацију?

Сведок Миладин Веруовић: У 10 сати.

Председник већа: Да ли је то било уобичајено да се тако 
обавештавате Ви, припадници обезбеђења, не рачунам на шефа 
обезбеђења непосредног?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Уобичајена.

Председник већа: У истрази на записнику о саслушању Вашем 
од 11.4.2003. године, рекли сте да сте возили брзином од око 140 км на 
час критичном приликом, а данас сте рекли око 100 км на час?

Сведок Миладин Веруовић: Па, кажем преко 100 километара,
можда, не бих сада у детаље да се бавим, јер нисам гледао на цајгер, а с
обзиром да сам иначе возач, могу да закључим да је то било преко 100 
км на сат.

Председник већа: У реду. Ради разјашњења брзине кретања 
колоне. Реците нам у колони, приликом кретања ауто путем према 
аеродрому Београд, какав је распоред био возила из колоне обезбеђења 
председника Владе?



74

Сведок Миладин Веруовић: Ми смо кренули од куће тако што је 
наш ауто, односно мој ауто и Љубише Јаношевића кренуо први, односно 
пардон, последњи, где је у међувремену на Мостарској петљи редослед 
био измењен, да смо ми остали последњи, а ауто из пратње који је 
кренуо испред ВИП возила се фактички заменили су позиције, тако да је 
ВИП возило било прво и онда редом два аутомобила из обезбеђења.

Председник већа: Ви сте се налазили заједно са сведоком 
Љубишом Јаношевићем у ком возилу?

Сведок Миладин Веруовић: У трећем возилу.

Председник већа: Да ли можете да кажете само марку тог 
возила?

Сведок Миладин Веруовић: «Ауди». 
 
Председник већа: У даљем... 
 
Сведок Миладин Веруовић: У том возилу се иначе налазио 

уређај за ометање неких фреквенција у случају постављања експлозива и
тако даље. Ометања нека и тако даље. Значи тај ауто се користио управо 
значи као нека контрадиверзиона заштита и покривање, непосредно 
покривање самог Премијеровог аутомобила.

Председник већа: У колони приликом кретања и скретања 
камиона из средње траке, као што сте рекли у Вашем сведочењу, да ли 
се возило у коме се налазио Премијер др. Зоран Ђинђић било на челу 
колоне или...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: На челу колоне.

Председник већа: Добро. Да разјаснимо ту ствар. Надаље, реците 
нам када први пут Ви уочавате тај камион приликом кретања ауто 
путем?

Сведок Миладин Веруовић: Па,... 
 
Председник већа: На којој удаљености, када, временски 

посматрано од тог инцидента и скретања?

Сведок Миладин Веруовић: Ја тај камион иначе уочавам неких 
да кажем пар стотина метара, можда 200, 300 метара, пошто отприлике 



75

гледамо наравно испред и са стране. То је мој део посла. Ја сам тај 
камион уочио и не знам зашто, приметио сам га јер није било иначе неке 
посебне гужве у том делу ауто пута тако да је био јако, јако, онако... 

 
Председник већа: Да ли сте пре него што сте приметили тај 

камион приликом кретања ауто путем ка аеродрому Београд, приметили 
било који камион који је ишао иза тог камиона?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Председник већа: Да ли сте можда приметили у зауставној жутој 
траци ауто пута било које заустављено возило?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Председник већа: Којом брзином критичном приликом, по Вашој 
процени, се кретао тај камион и опишите нам тај камион, како је 
изгледао, које је боје био, да ли је имао цираду?

Сведок Миладин Веруовић: Био је бели са цирадом. Типа 
«Мерцедес». Не знам тачно, носивости негде до 3, 4 тоне, отприлике 
неки мањи камиончић је био. Његова брзина кретања је била, не више од 
40 км на сат. Мислим, изгледало је као да стоји у односу на наша возила 
која су се кретала том неком брзином, тако да смо и ми врло брзо ту 
неку дистанцу 200, 300 метара прошли и фактички стигли до тог 
тренутка када је он скренуо у леву траку из средње.

Председник већа: Приликом заустављања камиона, где сте се 
зауставили, да ли у коловозној траци или зауставној траци ауто пута?

Сведок Миладин Веруовић: У жутој зауставној, да.

Председник већа: Како можете да нам опишете како је изгледао 
возач тог камиона, како сте утврдили његов идентитет и да ли сте 
извршили претрес тог лица и да ли сте приметили код њега или 
пронашли један, два или више мобилних телефона и да ли је имао нека 
новчана средства и документацију коју Вам је показао?

Сведок Миладин Веруовић: Па, приметио сам код њега страх,
уплашеност и једини његов коментар је био када смо му прилазили, не 
бих ја Вас, што ја тог тренутка наравно нисам уопште могао да схватим 
и да разумем, посебно о томе што први пут сам видео тада тог човека.
Значи, не знам на основу чега је он могао да закључи сада да смо то ми 
били. Не знам који ми, али у принципу он је рекао... 
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Председник већа: Добро. Невезано за изјаву. Ја сам Вам дао 
ограничење без изјава везано за то. То сам рекао још раније. Него везано 
за изглед сам, кажете уплашен, на основу чега сте утврдили да је био 
уплашен и затим реците нам да ли сте извршили претрес, да ли сте 
нешто пронашли, да ли сте било шта од ових ствари које сам Вам 
набројао и како сте утврдили његов идентитет и да ли сте икада чули пре 
тога за лице са именом Дејан Миленковић?

За реч се јавља адв. Слободан Миливојевић. Изволите.

Адв. Слободан Миливојевић: Управо у контексту овога што сте 
Ви рекли, ја ћу Вас замолити да то технички урадимо, тако што ћете Ви 
констатовати да се из транскрипта издваја и изузима део изјаве овог 
сведока у коме он даје изјаву о томе шта је њему Миленковић Дејан 
рекао.

Председник већа: То се подразумева у процесном смислу то 
знате и сами да не можемо користити везано за исказ јер сам дао 
ограничење управо приликом постављања питања, тако да је тај 
приговор на месту и правно заснован.

Наставите.

Сведок Миладин Веруовић: Ја само причам онако као што је... 
 
Председник већа: У реду је. Ви сте то рекли, али постоји право 

које Ви очигледно не разумете јер не можемо о изјавама уопште 
расправљати. Дао сам Вам то ограничење. Дакле, ограничите се без 
разговора.

Сведок Миладин Веруовић: Конкретно ја нисам претресао лице.
То је радио мој колега, ја сам само обезбеђивао са одређене удаљености 
и том приликом је њему зазвонио телефон на шта је мој колега реаговао 
да он искључи тај мобилни телефон и тако даље. А иначе, провером 
идентитета, значи о ком је лицу реч, нисмо могли нешто пуно да 
установимо јер мени то име и презиме ништа није говорило. Тачно се не 
сећам на тој поцепаној возачкој дозволи конкретно свих тих да кажем 
генералија, али није имао комплетну документацију са собом. Није имао 
личну карту. Од свих документата, имао је само исцепану возачку 
дозволу. Значи, у тренутку када сам ја звао телефоном, када ми се Ненад 
Мирковић јавио, ја сам њега обавестио наравно о свим мојим 
запажањима, свим мојим утисцима.
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Председник већа: Сада нам реците, шта каже Вама Ненад 
Мирковић, где је он био запослен, на којим пословима и радним 
задацима након што сте му саопштили које сте лице зауставили, како сте 
описали догађај, претпостављам овако као што сте сада сведочили?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Он је за мене био да кажем НН 
лице до тренутка док... 

 
Председник већа: Не.

Сведок Миладин Веруовић: Мислим док нисмо дошли у «29. 
новембар» док нас нису инспектори питали... 

 
Председник већа: Је ли разумете шта ја Вас питам? Дакле, да ли 

сте Ви кажете сада приликом сведочења, обавили разговор управо у
тренутку када предузимате те службене радње, заустављање лица,
задржавања, претресања, јер сумњате на околности везане за намерно.... 

 
Сведок Миладин Веруовић: Да није случајно, да је намерно.

Председник већа: Кажем намерно скретање возилом у циљу 
угрожавања безбедности председника Владе др. Зорана Ђинђића. Дакле,
службено се јављате чиме?

Сведок Миладин Веруовић: Мобилним телефоном.

Председник већа: Мобилним телефоном. Коме?

Сведок Миладин Веруовић: Ненаду Мирковићу.

Председник већа: Коме сте се прво јавили, да ли сте се прво 
јавили Владимиру Вукосављевићу или Ненаду Мирковићу?

Сведок Миладин Веруовић: Владимиру Вукосављевићу.

Председник већа: Шта је радио Владимир Вукосављевић 
конкретно?

Сведок Миладин Веруовић: Мобилни није био у функцији.
Значи био је искључен мобилни телефон.

Председник већа: Дакле, нисте разговарали са њим телефоном,
него сте се само јављали?
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Сведок Миладин Веруовић: Не са Вукосављевићем.

Председник већа: Дакле, са њим нисте разговарали?

Сведок Миладин Веруовић: Тог тренутка не.

Председник већа: Да ли сте приликом те службене радње када 
сте задржали окривљеног Дејана Миленковића разговарали са Ненадом 
Мирковићем, реците нам ко је Ненад Мирковић, које послове је 
обављао, шта сте разговарали са њим и шта Вам је он рекао?

Сведок Миладин Веруовић: Ненад Мирковић је начелник 
управе, иначе пренео сам му моја запажања. Он је на то, мислим да ме је 
прво наравно саслушао, прокоментарисао је да не бринемо, да ће он 
послати нашу екипу и то је све. Значи, када је дошла екипа саобраћајне 
полиције, ми смо поново звали. Објаснили смо да ми сумњамо да ће та 
два полицајца саобраћајне полиције имати мислим, праву тему, оно, не 
знам шта би они могли са њим да раде, јер у принципу они су 
констатовали само да тај човек нема саобраћајне све исправе које су... 

 
Председник већа: Шта каже Вама Ненад Мирковић, је ли он чуо 

када за окривљеног Дејана Миленковића кога сте Ви легитимисали и
задржали?

Сведок Миладин Веруовић: Чуо је када смо ми дошли, значи са 
ауто пута када смо дошли у Институт безбедности и када смо... 

 
Председник већа: Не. Не питам Вас тада, него у тренутку када 

сте га звали, колико је трајао тај разговор и да ли Вам је он рекао било 
какав ближи податак о личности заустављеног лица?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Не. Није.

Председник већа: Шта је рекао, сачекајте кога, патролу, људе из 
БИА?

Сведок Миладин Веруовић: Доћи ће наша екипа. Ја сам то... 
 
Председник већа: Када кажете наша, јесу ли то људи из БИА или 

из МУП-а?

Сведок Миладин Веруовић: Ја сам то подразумевао људи из 
БИА, односно државне безбедности.
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Председник већа: Коме сте Ви предали задржано лице,
окривљеног Дејана Миленковића и да ли је он обављао било који 
телефонски разговор док сте Ви били ту?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Није обављао телефонски 
разговор док смо ми били са њим. Предали смо га патроли саобраћајне 
полиције.

Председник већа: Да ли сте поступили на основу налога Ненада 
Мирковића?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Председник већа: Да ли је он послао ту патролу саобраћајне 
полиције?

Сведок Миладин Веруовић: Ја не знам да ли је он послао 
патролу саобраћајне полиције.

Председник већа: Па, одакле се они појавише?

Сведок Миладин Веруовић: Али, ја сам питао њега шта да 
радим.

Председник већа: Шта каже он?

Сведок Миладин Веруовић: Он је рекао да је то у реду.

Председник већа: Али шта је у реду?

Сведок Миладин Веруовић: Да смо ми урадили наш део посла и
да треба да дођемо код њега да пишемо изјаву.

Председник већа: Добро. То Вас разумем, немојте ми сада 
причати шта сте радили касније.

Сведок Миладин Веруовић: Не знам онда... 
 
Председник већа: Концентришите се када одговарате шта Вас 

питам. То су врло битне ствари. Дакле, да ли је Ненад Мирковић Вама 
рекао да ће доћи службеници БИА ради преузимања задржаног лица и
како су се појавили управо службеници саобраћајне полиције?
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Сведок Миладин Веруовић: Ја сам Вас потпуно разумео, али ја 
сам стварно пренео управо његове речи. Значи, да бих објаснили ту 
ситуацију, ја сам њега поново, други пут позвао и објаснио сам поново о
чему се ради и ко су ти људи који су дошли по то лице и тако даље, где 
сам ја добио опет наравно упутства шта треба даље да радим.

Председник већа: Да ли сте расправили то питање и да ли сте 
имали било каква службена сазнања одакле се сада створише ту људи,
полицајци из саобраћајне полиције, а не дођоше уопште ради 
преузимања лица које је задржано од стране припадника Безбедносно 
информативне агенције?

Сведок Миладин Веруовић: Питате ме за мој утисак или не знам,
то је било импровизација очигледно.

Председник већа: Пазите, знате ли Ви шта значи утисак, какав 
утисак, то ме уопште не занима за утисак, него Вас питам...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Ја сам причао хронолошки како се 

то догађало, сад не могу да се сетим још нешто ако Вас интересује неки 
детаљ... 

 
Председник већа: Ја управо постављам питања, али Ви 

очигледно не одговарате или не разумете шта Вас питам?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Ја Вас потпуно разумем, али ја 
само причам онај део што ја могу да кажем.... 

 
Председник већа: Не. Да ли Ви схватате шта Вас ја питам, дакле,

обавили сте кажете разговор са Ненадом Мирковићем и он каже доћи ће 
припадници БИА ради преузимања лица, је ли то тачно?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Ја сам рекао да је рекао доћи ће 
наши момци.

Председник већа: А који су то наши момци?

Сведок Миладин Веруовић: Па, наши момци претпостављам да 
је то... 

 
Председник већа: Је ли се у колективу тако говорило за било 

кога, да је дошао неки цивил тамо, па да каже, ево он ће да га преузме?
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Сведок Миладин Веруовић: Могу да објасним то рецимо да је то 
била нека интерна комуникација.

Председник већа: Добро. Шта се подразумева у интерној 
комуникацији, наши момци?

Сведок Миладин Веруовић: Да ће то доћи људи из БИА односно 
државне безбедности. На то сам већ одговорио.

Председник већа: Ја Вас управо то и питам, али опет Ви тврдо 
остајете при ономе што у суштини не стоји. Ја Вам кажем, Ви то кажете 
рекао Вам је Мирковић, доћи ће припадници БИА, наши момци...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Не. Не могу тако да кажем, јер није 

тако рекао. Ја сам рекао како је он мени рекао. Значи ја само Вама 
преносим оно што сам ја разговарао са Ненадом Мирковићем.

Председник већа: Добро. Али Ви то говорите онако службено,
колоквијално, жаргонски, наши момци. Је ли тако, не кажете припадник 
БИА и тако даље?

Сведок Миладин Веруовић: Наравно да не причамо још и имена 
и бројеве телефона.

Председник већа: Али, то има и своје значење које сте Ви 
објаснили, да ће доћи припадници Безбедносно информативне агенције.
Сада, да ли Ви имате уопште сазнања, на основу чега, по чијем налогу 
сада долазе полицајци из саобраћајне полиције ради преузимања 
задржаног лица?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Председник већа: Да ли сте о томе обавестили управо Ненада 
Мирковића?

Сведок Миладин Веруовић: Рекао сам да.

Председник већа: И шта каже он на то када кажете, ево долазе 
полицајци саобраћајне полиције, да ли да предам то лице?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Председник већа: Ви сте били дужни да поступите по његовом 
налогу?
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Сведок Миладин Веруовић: Тако је. Да урадим оно што ми се 
каже.

Председник већа: Одговорите нам на то.

Сведок Миладин Веруовић: Да, да уступим лице и да се са 
колегом, значи да дођем са колегом да пишем изјаву, да објасним цео 
случај, како смо, шта смо радили.

Председник већа: Кажете да након тог догађаја сте дали изјаву 
припадницима СУП-а Београд. Је ли тако?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Председник већа: Да ли сте Ваш утисак да су били у неку руку 
мало груби, да не кажем непријатно сте се Ви осећали, да ли можете да 
нам кажете из чега то произилази, управо тај Ваш осећај неки, како се то 
понашају према Вама, а да Вама то изгледа мало сумњиво, пошто сте Ви 
полицајац?

Сведок Миладин Веруовић: Па, могу да једино објасним да је то 
нешто било вероватно везано кроз неку медијску кампању која је иначе 
била вршена дуго, дуго, када смо били бар ми у питању и тако да је 
вероватно тај неки анимозитет од раније претпостављам постојао.

Председник већа: Везано за саму изјаву коју сте давали, дакле,
службеним лицима, полицајцима из Градског СУП-а Београд, у ком 
смислу сте Ви то осетили, кроз нека питања, неки однос службени, да 
чекате дуго, да Вам причају можда неке верзије, да буду сугестивни, да 
Вас убеђују да сте Ви неспособни, да није Ваша верзија тачна?

Сведок Миладин Веруовић: Нисам схватио да су они нешто 
посебно мотивисани и оперативни да раде и да сазнају тог дана како је 
то било, него сам имао утисак да они желе нама своју верзију догађаја да 
представе и да нас убеде да ми у ствари не мислимо да је то био покушај 
атентата и да је то у ствари смешна и наивна прича о томе, него да се 
управо десио један саобраћајни да кажем инцидент који се може 
догодити сваки дан на улици.

Председник већа: Да ли можете да именујете та лица, полицајце 
из Градског секретаријата Београд?
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Сведок Миладин Веруовић: Ја не могу да се сетим тачно имена,
али могао бих да их препознам.

Председник већа: Да ли можете да нам кажете да ли је то било 
више лица, припадника МУП-а Србије који су Вас убеђивали у ту 
верзију?

Сведок Миладин Веруовић: Па, не, али смо на крају тог дела у
«29. новембру» у МУП-у Београда, СУП-а Београда, рекли односно 
констатовали да су били јако да не кажем груби, али су били непријатни 
и... 

 
Председник већа: Па, како то доживљавате непријатност у ком 

смислу?

Сведок Миладин Веруовић: Па, тако што... 
 
Председник већа: Мора да постоји неки чин, неко Вас 

недобронамерно дочека...? 
 
Сведок Миладин Веруовић: Тако што смо закључили сви редом 

да су више покушавали да нас убеде опет у ово што сам ја поменуо, да 
нас убеде у њихову неку верзију догађаја, него у оно како се то десило 
стварно.

Председник већа: Да ли сте Ви... 
 
Сведок Миладин Веруовић: На тај начин, ја се извињавам, на тај 

начин што смо ми рецимо морали изјаве које смо давали да враћамо 
више пута јер су биле, нису биле... 

 
Председник већа: Усаглашене?

Сведок Миладин Веруовић: Нису биле усаглашене да кажем или 
су неки детаљи можда били... 

 
Председник већа: А ко је то усаглашавао у оквиру Градског 

секретаријата?

Сведок Миладин Веруовић: Па, они су повремено одлазили у
канцеларију преко пута у којој се ја налазим и вероватно су се скупљали 
и онда су опет пошто је нас тог тренутка било не знам колико тачно, а
више канцеларија, значи више људи, они су повремено неке паузе 
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правили и тамо су се скупљали и онда се поново враћали и то је тако 
трајало, 3 или 4 пута.

Председник већа: Да ли је било ко од припадника СУП-а Београд 
службено, приликом узимања изјаве од Вас или Ваших колега, везано за 
случај Лимес, било шта сугерисао Вама, везано за звучну и светлосну 
сигнализацију ескорт возила?

Сведок Миладин Веруовић: Да ли нам је неко од припадника 
СУП-а Београд нешто...? 

 
Председник већа: Приликом узимања те изјаве, разумете, као 

службене радње, да ли Вам је неко сугерисао, дакле, да нису радили 
светлосни...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Управо су сугерисали да није, да.

Председник већа: Ја Вас управо то питам, него Ви не разумете.
Дакле, ко Вам је то рекао и да ли Вас је убеђивао супротно ономе што 
сте Ви видели непосредно опазили?

Сведок Миладин Веруовић: То сам већ рекао, то сам већ 
објаснио.

Председник већа: Да ли можете да нам кажете конкретније 
приликом разговора, како Вам то каже, мислим, животније, мислим,
причате овако мало апстрактно, него да би било животније, ко то прича,
узима изјаву од Вас одређено службено лице па каже, како се одвија та 
комуникација, то је врло интересантно?

Сведок Миладин Веруовић: Тако што ми, значи ја причам 
догађај и онда он заборави да напише, следећег тренутка он оде у
следећу канцеларију, заборави да напише да су била ротациона светла 
укључена, да је била звучна сигнализација и тако даље.

Председник већа: Да ли сте Ви прочитали после, претходно, пре 
него што потпишете ту изјаву, па кажете није то тачно?

Сведок Миладин Веруовић: Наравно.

Председник већа: И колико је то пута враћано, дорађивано?

Сведок Миладин Веруовић: Више пута. Не могу тачно да се 
сетим, али више од 3 – 4 пута.
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Председник већа: Да ли је то значење Ваше изјаве да сте се 
осећали нелагодно у смислу да неко хоће да прикаже лажно верзију у
односу на оно што сте Ви непосредно опазили?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Председник већа: Добро. Хвала. Ја више питања немам.

Право на питања има члан већа судија Милимир Лукић. Изволите.

Судија Милимир Лукић: Председник већа је питао, али мени 
није било јасно, да ли је било саобраћаја испред теретног возила које се 
кретало средњом коловозном траком?

Сведок Миладин Веруовић: Рекао сам малопре да није било 
гужве на ауто-путу, да је возило, ВИП возило покојни Премијер 
скренуло из леве и вратило се, односно скренуло у десну траку и том 
траком је наставио односно продужио право заједно са возилом из 
пратње.

Судија Милимир Лукић: Да ли сте Ви могли тада да приметите 
да ли има саобраћаја непосредно испред теретног возила?

Сведок Миладин Веруовић: Па, тог тренутка када сам ја видео 
штоп светло и када сам приметио то нагло кочење и тај камион који је 
већ отишао у крајњу леву страну те траке, мени је пажња била 
фокусирана на ВИП возило, тако да ја нисам гледао сада нешто са 
стране и много напред, него сам био усмерен пажњом ка ВИП возилу,
односно камиону.

Судија Милимир Лукић: Да ли је касније Ваша пажња, када сте 
прешли, била усмерена на саобраћај, да ли сте тада приметили стање у
саобраћају?

Сведок Миладин Веруовић: На камион. Пратио сам камион.

Судија Милимир Лукић: Добро. Када сте Ви утврдили идентитет 
лица кога сте зауставили?

Сведок Миладин Веруовић: Па, непосредно пошто се то десило.
Буквално можда неких пар минута.
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Судија Милимир Лукић: На основу ког документа сте то 
урадили?

Сведок Миладин Веруовић: На основу документа возачке 
дозволе.

Судија Милимир Лукић: Које име је писало?

Сведок Миладин Веруовић: Ја сада не могу тачно да се сетим,
мислим да је чак његова била дозвола.

Судија Милимир Лукић: Можете ли да нам кажете име и
презиме?

Сведок Миладин Веруовић: Дејан Миленковић. Сурчин.

Судија Милимир Лукић: Коме сте Ви саопштили то име и
презиме?

Сведок Миладин Веруовић: Саопштио сам наравно касније када 
смо писали изјаву... 

 
Судија Милимир Лукић: Да ли сте некоме саопштили у

телефонском разговору, малопре сте нешто о томе причали?

Сведок Миладин Веруовић: Нисам конкретно, значи, наравно да 
сам рекао име и презиме Ненаду Мирковићу, што ја тог тренутка 
наравно нисам знао о ком се лицу ради. Ја сам наравно њему пренео 
податке из возачке дозволе и онда је вероватно када смо ми дошли други 
пут да пишемо изјаве, да објаснимо... 

 
Судија Милимир Лукић: Само ме интересује у том моменту,

значи када обављате телефонски разговор, да ли Ви кажете то име и
презиме некоме?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Судија Милимир Лукић: Немам више питања. Хвала.

Председник већа: Право на питања има члан већа судија Ната 
Месаровић. Изволите.

Судија Ната Месаровић: Можете ли да се изјасните ко је 
одређивао којим ће се редом кретати колона возила?
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Сведок Миладин Веруовић: Ја нисам био непосредно, значи ми 
нисмо имали генерално један план који је могао да се мења, зависно 
значи од интензитета саобраћаја, ако је конкретно питање на редослед 
возила и на неке друге можда... 

 
Судија Ната Месаровић: Конкретно тог дана када је дошло до 

промене возила, ко Вас је обавестио како ће се мењати и у ком тренутку?

Сведок Миладин Веруовић: Обавестио је Милан Веруовић,
значи пошто смо прошли Мостарску петљу, није било превише гужве у
саобраћају, тако да није било потребе да иде једно возило испред ВИП 
возила у коме се налазио Премијер.

Судија Ната Месаровић: А возило у којем сте се Ви налазили 
имало је ометач, је ли тако?

Сведок Миладин Веруовић: Тако је.

Судија Ната Месаровић: Која је функција тог ометача, је ли 
можете мало да објасните?

Сведок Миладин Веруовић: Па, то је функција рецимо да 
блокирамо даљинско управљање односно активирање неких уређаја и
система који могу да нанесу не знам, штету или угрозе безбедност по 
живот и тако даље.

Судија Ната Месаровић: Да ли је онда потребно да се то возило 
креће испред колоне?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Довољно је значи да буде у
одређеном радијусу који омогућава безбедно покривање, али морам да 
напоменем да тај уређај годину дана последњих није радио. Чини ми се 
већ од првог сервиса претходног џипа, после «Аудија». 

 
Судија Ната Месаровић: Је ли радио тог дана?

Сведок Миладин Веруовић: Тог дана није радио.

Судија Ната Месаровић: Добро. Још нешто ме интересује, на 
који начин сте се Ви представили овом возачу камиона кога сте Ви 
зауставили?
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Сведок Миладин Веруовић: Легитимацијом, значи представио 
сам се као службено лице и већ сам то објаснио.

Судија Ната Месаровић: Да ли сте му говорили које је у колони 
возило, кога је угрозио?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Судија Ната Месаровић: Хвала.

Председник већа: Право на питања имају заменици Специјалног 
тужиоца. За реч се јавља Милан Радовановић. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме каже да су се кретали у колони, је ли та колона ишла 
једном траком или је можда запримала две траке?

Сведок Миладин Веруовић: Та колона је подразумевала 
делимично и другу траку, ако не чак и целу траку.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Које 
возило је запримало ту другу суседну траку, пошто су три возила у
питању?

Сведок Миладин Веруовић: Нисам разумео питање, можете ли 
да поновите?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Од три 
возила, имамо значи возило ВИП, имамо два возила из обезбеђења. Које 
возило запрема сада, у конкретној ситуацији ту десну траку, делом или 
целом површином?

Сведок Миладин Веруовић: Друго возило, значи из пратње.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Пошто су 
у конкретној ситуацији практично два возила била друга возила, које је 
сада то од та два возила?

Сведок Миладин Веруовић: Односно возило људи из 
обезбеђења по редном броју два, које се налазило иза ВИП возила, а ја 
сам се опет налазио у «Аудију», значи са колегом Љубишом 
Јаношевићем, у трећем возилу, да појасним.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ако сам 
добро разумео, да ли то значи да је возило непосредно иза ВИП возила 
се кретало делимично или већим делом десном траком?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Добро сте разумели.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли 
можда сведок може да објасни којим делом, којом површином је 
запремала та десна односно средња трака?

Сведок Миладин Веруовић: Ком ширином, па рецимо 
половином возила. Половином возила, зависи од ситуације, значи ако је 
пут слободан, то може да буде и читава десна трака, ако имамо неког у
средњој траци, онда се возило помера лево, десно, зависно од 
могућности.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Занима ме 
само конкретна ситуација, непосредно пред сам догађај, пред само 
скретање тог камиона из средње траке у леву, какав је распоред био,
значи непосредно пре самог догађаја?

Сведок Миладин Веруовић: Прво возило ВИП значи у ком се 
налазио покојни Премијер, друго возило је марке «БМВ 528», сиви 
аутомобил и у трећем возилу смо се налазили Љубиша Јаношевић и ја,
«Ауди» тамне боје, тегет.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Поново 
морам да се вратим на исту ствар, непосредно пре скретања тог камиона,
како се креће то друго возило, возило које иде испред возила у коме се 
налази сведок, какав положај на саобраћај односно коловозну траку 
заузима?

Сведок Миладин Веруовић: Какав положај, управо таквим редом 
као што сам већ описао.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја 
мислим на ширину, не у правцу осе кретања аутомобила, другим речима,
да ли је то друго возило које се кретало иза ВИП возила, непосредно 
пред сам догађај, заузимало, запремало средишну траку или не?

Сведок Миладин Веруовић: Да.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Интересује ме још нешто, да ли је тај распоред кретања возила 
уобичајен?

Сведок Миладин Веруовић: Већ сам рекао да све је то зависило 
значи од услова пута, брзине кретања и тако даље.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: А у
конкретној ситуацији?

Сведок Миладин Веруовић: У конкретној ситуацији је то 
значило да је управо то једна од могућности.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је 
то уобичајена могућност?

Сведок Миладин Веруовић: Не, ако је могућност, значи да је 
уобичајено, ако није онда, не би нешто радили што би било, што би 
угрожавало наравно и безбедност Премијера и нашу безбедност. То смо 
ми радили строго по правилима, значи да кажем, службе и онога што 
смо научили кроз обуку и све оне активности које су биле неопходне да 
би радили тај посао.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је 
већ реч о обуци, какву је иначе обуку сведок прошао за вршење овог 
посла?

Сведок Миладин Веруовић: Прошао сам обуку значи на 
Институту безбедности коју су организовали, не знам тачно ко је то 
организовао, углавном били су неки гости, неки предавачи, они су нама 
приказивали како тај теоретски, тако и неки практични део у послу 
којим се ми бавимо. Значи, то је један део обуке, а други део обуке је 
био у Берлину, где смо се ми обучавали за вожњу блиндираних 
аутомобила и аутомобила у пратњи.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је 
била та обука?

Сведок Миладин Веруовић: Та обука је била 2002. године. 2001. 
или 2002. године.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Колико је 
иначе радио послове обезбеђења, независно од те обуке?
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Сведок Миладин Веруовић: Молим?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Колико је 
сведок иначе радио послове обезбеђења, независно од те обуке?

Сведок Миладин Веруовић: Не знам на какво обезбеђење 
мислите?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић:
Обезбеђење лица?

Сведок Миладин Веруовић: Ако ме питате да ли сам имао неког 
искуства у служби, нисам имао искуства у служби.

Председник већа: Да ли сте се приватно бавили обезбеђивањем 
лица?

Сведок Миладин Веруовић: Ја сам дошао, то сам малопре хтео 
можда да испричам, управо на захтев покојног Премијера, као члан 
странке у кога је имао поверења, значи да буду поред њега и да може да 
му буде да кажем од користи.

Председник већа: Да ли сте раније управо вршили на приватној 
основи обезбеђивање лица?

Сведок Миладин Веруовић: Не, али сам читао неку литературу,
саветовао сам се од неких старијих, искуснијих да кажем колега и тако 
даље.

Председник већа: Наставите са питањима.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли му 
је то први посао обезбеђења који је сада радио обезбедивши Премијера?

Сведок Миладин Веруовић: Ако мислите на мој први посао, то 
није био мој први посао. Ја сам радио први посао нешто сасвим друго.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Не, први 
посао обезбеђења?

Сведок Миладин Веруовић: Први посао обезбеђења да.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли 
сведок познаје окривљеног Улемек Милорада?
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Сведок Миладин Веруовић: Да.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Од када 
га познаје и под којим околностима?

Сведок Миладин Веруовић: Познајем га из неког периода 
рецимо основне и средње школе.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је 
уопште имао те контакте од тог познанства из основне школе па надаље?

Сведок Миладин Веруовић: Врло ретко, пошто значи у том 
неком периоду, он је био дуго, дуго одсутан из наше земље, тако да 
памтимо једино неке заједничке да кажем, неки заједнички период, у
принципу као рецимо малолетници, отприлике да кажем. Значи, касније 
је он ишао неким својим, не знам где је био у Легији странаца, па 
касније нека државна служба, шта је било и тако да ми нисмо имали 
неке контакте сем оног ранијег да кажем, када смо вежбали заједно као 
малолетници.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Шта су то 
заједно вежбали као малолетници?

Сведок Миладин Веруовић: То су били неки тренинзи у
теретани.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Након 
што се Улемек вратио у земљу, да ли сам ја добро схватио да сведок 
нема никаквог контакта са њим или ипак има?

Сведок Миладин Веруовић: Па, ја нисам имао никаквог контакта 
док он није био у земљи.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Након 
повратка?

Сведок Миладин Веруовић: Након повратка, да. Нисмо се нешто 
дружили, нисмо били у тако неким присним односима, али нормално да 
смо се питали када се видимо или застали да поразговарамо на пар 
минута. Иначе, нисмо ми имали неке заједничке пријатеље или неке 
заједничке скупове и тако даље.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је 
сведок можда контактирао и имао контакте са људима који су 
обезбеђивали окривљеног Улемека?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је 
сведок Веруовић можда радио у обезбеђењу окривљеног Улемека?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Још једно 
питање само, приликом утврђивања идентитета Миленковића, да ли је 
контролисана и документација која се тиче возила, камиона којим је 
управљао Миленковић?

Сведок Миладин Веруовић: Мене су више интересовали подаци 
о лицу, не о камиону, тако да... 

 
Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Питање је 

да ли је контролисана документација или не?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Мислим, констатовали смо само,
чини ми се да нешто нисмо ни приметили неку документацију, мислим 
да је само био документ једини возачка дозвола.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли није 
имао ту документацију, нисам разумео?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Нисам видео. Први пут чујем за 
ту документацију. Када смо констатовали већ да је била само возачка 
дозвола од личних докумената.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је 
тражена документација за...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Мислим од саобраћајаца. Само сам 

утврдио оно што се налази код њега.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: У реду.
Хвала.

Председник већа: Реците нам када сте последњи пут видели 
првоокривљеног Милорада Улемека?
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Сведок Миладин Веруовић: Не могу да се тачно сетим.

Председник већа: Да ли можете да определите годину?

Сведок Миладин Веруовић: 2002. године.

Председник већа: Да ли је он знао да Ви радите у обезбеђењу 
председника Владе Србије?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Председник већа: Да ли је знао било ког другог припадника 
непосредног обезбеђења председника Владе?

Сведок Миладин Веруовић: Знао је наравно мог брата, знао је 
Срђана Бабића.

Председник већа: Одакле је њих знао?

Сведок Миладин Веруовић: Претпостављам да је знао и ове 
остале људе јер им је он био претпостављени.

Председник већа: Одакле је њих знао, која сазнања имате о томе 
где су се упознали, да ли су се дружили, да ли су контактирали?

Сведок Миладин Веруовић: Нисам се нешто пуно распитивао,
оно што сам ја схватио је да се знају од раније, значи не из неких 
приватних аранжмана, него везано за посао.

Председник већа: А везано за посао, да ли Вам је давао било 
какав савет везано за обезбеђивање председника Владе?

Сведок Миладин Веруовић: То ми никада нисмо причали.

Председник већа: Којом приликом сте последњи пут видели 
првоокривљеног Милорада Улемека?

Сведок Миладин Веруовић: Последњи пут сам га видео чини ми 
се да је то било последњи пут 2002. године негде у «Цептеру», чини ми 
се да је била нека вечера и он је мени пришао, наравно јер је у мене, опет 
можда, или поверење или сам му био ту некако најближи, чини ми се,
оставио ми је пиштољ тада да не иде са оружјем код Премијера на 
вечеру и тако даље. Тако ја сам био испред и... 
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Председник већа: Када кажете код «Цептера» је ли то мислите на 
кућу?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Не мислим на кућу, него мислим 
на пословну зграду у том делу пословне зграде, значи у приземљу има 
један ресторан и у том ресторану је била та вечера. Не могу да се сетим 
тачно повода.

Председник већа: Добро. Право на питања има заменик 
Специјалног тужиоца Небојша Мараш. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Пошто сведок 
каже да је возач заустављеног камиона рекао не бих ја Вас, да ли су га 
сведок и Љубиша Јаношевић питали на лицу места шта то значи, на кога 
се то односи?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Нисам желео да се упуштам... 
 
Председник већа: Само моменат, право на приговор има 

бранилац адв. Слободан Миливојевић.

Адв. Слободан Миливојевић: Мислим да је излишно да 
понављам, остајем наравно код оног става који сам већ изнео и о чему 
сте Ви већ одлучили, па не разумем онда питање тужиоца.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: То је данашњи 
исказ.

Председник већа: Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање заменика Специјалног тужиоца 
Небојше Мараша зато што сведок у својству службеног лица полицајца 
не може сведочити о томе шта је разговарао критичном приликом са 
окривљеним Дејаном Миленковићем, нити садржина тог разговора има 
правну важност.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Добро, онда 
молим суд да му предочи део исказа код истражног судије у коме тврди 
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да није ни чуо, ни видео да је возач камиона имао мобилни телефон,
пошто је данас другачије казао.

Председник већа: Ја ћу Вам сада предочити управо ово што је 
рекао заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш, наиме, на страни 2 
записника о Вашем саслушању у својству сведока, пред истражним 
судијом од 11. априла 2003. године, стоји, цитирам: «Ја нисам приметио 
мобилни телефон, нисам ни чуо да је звонио, вероватно да је то Љубиша 
видео». Завршен цитат. Управо сте данас рекли да му је звонио мобилни 
телефон и да је Љубиша Јаношевић рекао да не разговара мобилним 
телефоном. Чиме објашњавате ову противречност у Вашем исказу у
односу на... 

 
Сведок Миладин Веруовић: Није то противречност. Данас сам 

само детаљније, можда сам пропустио да објасним ту ситуацију, јер ја 
конкретно нисам видео тај мобилни телефон. Чуо сам тако да он није 
разговарао, да ли је зазвонио два пута телефон и телефон је био следећег 
тренутка искључен, тако да није било никаквих телефонских разговора.

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

Адв. Рајко Даниловић: Сведок рече да је са овим Ненадом 
Мирковићем, својим претпостављеним, разговарао два пута. У ком 
размаку је то отприлике било?

Сведок Миладин Веруовић: У размаку од тог тренутка када смо 
ми констатовали значи да смо..., не констатовали него смо га зауставили 
и предузели све неопходне радње, следећег тренутка смо позвали 
Ненада Мирковића, е од тог тренутка док сад опет није дошла патрола 
саобраћајне полиције, то је био следећи тренутак када сам ја њега 
поново звао да се консултујем.

Адв. Рајко Даниловић: Отприлике, не мора прецизно?

Сведок Миладин Веруовић: Па, то је неки период, тај неки 
можда 20-так минута.

Адв. Рајко Даниловић: Сада, када Ви рекосте овом Ненаду 
Мирковићу о ком лицу се ради, прочитали како кажете саобраћајну 
дозволу, једини документ који Вам је показао и да ли сте, кажете читао 
сам податке?
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Сведок Миладин Веруовић: Наравно. Ненад Мирковић се 
интересовао иначе о ком је лицу.., и шта ми имамо, какав документ. Ми 
смо то њему пренели телефоном.

Адв. Рајко Даниловић: Када, први разговор?

Сведок Миладин Веруовић: Први.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте Ви видели та фотографија је ли 
одговарала лицу које сте Ви зауставили?

Сведок Миладин Веруовић: Јесте.

Адв. Рајко Даниловић: Сада, следећи пут кад се јавио, јесте ли га 
питали има ли неких информација о том лицу и ко је то?

Сведок Миладин Веруовић: Не, јер иначе смо избегавали било 
какве опширније разговоре преко телефона.

Адв. Рајко Даниловић: Не, али за даље поступање, да знате са 
ким имате посла?

Сведок Миладин Веруовић: Довољно је значи оно што је нама у
комуникацији било тог тренутка, да треба да се видимо. То је било 
сасвим довољно.

Председник већа: Право на питања има адв. Срђа Поповић.
Изволите.

Адв. Срђа Поповић: За тренутак само да се вратим на овај Ваш 
последњи сусрет са окривљеним Улемеком, Ви сте казали код Цептера,
то је био неки ресторан, да ли знате у којој улици је то било?

Сведок Миладин Веруовић: То је бивша 7. јула, чини ми се... 
 
Адв. Срђа Поповић: Краља Петра?

Сведок Миладин Веруовић: Краља Петра.

Адв. Срђа Поповић: Ненад Мирковић кажете начелник управе је 
ли то Шеста управа, која је то управа?

Сведок Миладин Веруовић: Да.
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Адв. Срђа Поповић: Шеста управа. На којој функцији је он 
данас?

Сведок Миладин Веруовић: Не знам, пошто сам ја већ 
нераспоређен две године, тако да не контактирам.

Адв. Срђа Поповић: И ово сте Ви нешто говорили, али мислим да 
је остало нејасно. Ви сте дали изјаву на Институту за безбедност, чини 
ми се да сте то рекли?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Срђа Поповић: Пре него што сте ишли у «29. новембар»? 
 
Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Срђа Поповић: У тој изјави јесте ли се изјашњавали о
постојању тих звучних и светлосних сигнала?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Срђа Поповић: Е сада ову изјаву у «29. новембру», како је 
она састављана, јесте ли Ви то писали својеручно?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Ми смо усмено значи усмено 
смо причали.

Адв. Срђа Поповић: Је ли била дактилографкиња ту?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Није.

Адв. Срђа Поповић: Како је онда састављена изјава?

Сведок Миладин Веруовић: Тако што је он одлазио у неку собу,
па је састављао, па не знам, није била та дактилографкиња, па смо 
чекали дактилографкињу, па је успут било опет више пута убеђивање да 
је ротација била искључена, да није било ово, да није било оно.

Адв. Срђа Поповић: Шта је било на крају, јесте ли Ви потписали 
ту изјаву у «29. новембру», јесте ли потписали неку изјаву?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Ја сам потписао своју изјаву. Да.

Адв. Срђа Поповић: А да ли у тој коначној верзији...? 
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Сведок Миладин Веруовић: Била је употпуњена значи са целим 
оним описом како смо ми то и урадили.

Адв. Срђа Поповић: И звучна и светлосна?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Срђа Поповић: Хвала.

Председник већа: Право на питања има адв. Божо Прелевић.
Изволите.

Адв. Божо Прелевић: Хоћете ли нам рећи колико дуго сте Ви 
били у обезбеђењу Зорана Ђинђића не рачунајући само период након 5. 
октобра?

Сведок Миладин Веруовић: То је негде период од 1996. године 
до 2003. године.

Адв. Божо Прелевић: Значи Ви сте од 1996. године до дана 
атентата били у његовом обезбеђењу. Само још да нам разјасните... 

 
Председник већа: Само моменат колега, Ви сте рекли на питање 

заменика Специјалног тужиоца Милана Радовановића да нисте радили 
на пословима обезбеђења личности пре него што сте званично постали... 

 
Сведок Миладин Веруовић: Не. Ја сам рекао да нисам радио 

значи нисам имао искуства у државној институцији.

Председник већа: Не. Ја сам поновио бар три пута исто питање, а
и заменик Специјалног тужиоца, дозволите, сачекајте да завршим ја, па 
ћете Ви одговорити, јер сте рекли да нисте имали тих искустава и на 
приватној основи, дакле, не као службено лице државе.

Сведок Миладин Веруовић: Нисам тако рекао.

Председник већа: Да ли сте разумели погрешно или о чему се 
ради?

Сведок Миладин Веруовић: Ради се о томе што сам ја управо као 
члан његовог обезбеђења, пре 5. октобра наставио са њим да радим 
наравно.
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Председник већа: Не. Ради разјашњења, дакле, имали сте 
искуство ово претходно од 1996. године па све до запослења као 
припадник прво Савезног министарства, а касније БИА?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Имали смо одличну сарадњу,
комуникацију иначе са државном безбедношћу тада, такозваном, касније 
када се то расформирало... 

 
Председник већа: У реду је. Само да разјаснимо то питање.

Наставите са питањима.

Адв. Божо Прелевић: Ви сте данас рекли да сте се виђали са 
Милорадом Луковићем Улемеком. Да ли можете да нам кажете од 5. 
октобра до тог 12. марта, колико пута сте се Ви видели са њим 
приватно?

Сведок Миладин Веруовић: Приватно ниједном.

Адв. Божо Прелевић: А кажете да сте се виђали, а нисте 
приватно, хоћете ли да нам опишете када сте се то виђали, којим 
приликама?

Сведок Миладин Веруовић: Видели смо се значи када је била 
побуна ЈСО-а, у згради Владе и видели смо се на тој вечери 2002. 
године.

Адв. Божо Прелевић: И то је све?

Сведок Миладин Веруовић: То је све.

Адв. Божо Прелевић: Колико су трајала та Ваша виђања 
временски?

Сведок Миладин Веруовић: Не знам. Непун минут. То је онако 
увек у пролазу. Значи, без неког задржавања дужег, пошто смо се 
виђали, ја сам углавном радио.

Адв. Божо Прелевић: Хоћете ли нам рећи 1996. године када сте 
како кажете били у обезбеђењу Премијера, колико пута сте се видели са 
Милорадом Луковићем до 5. октобра?

Сведок Миладин Веруовић: До 5. октобра сам се видео можда 
пар пута, зато што је то било врло, врло непријатно и незгодно, нисам 
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желео да правим њему проблеме, нисам желео наравно ни себи да 
правим проблеме тако да... 

 
Председник већа: Да ли сте, ради конкретизације, имали лични,

сачекајте... 
 
Сведок Миладин Веруовић: Имали смо више телефонски.... 
 
Председник већа: Сачекајте само да Вам ја поставим питање, па 

онда чујте прво питање, па одговорите, не можете причати овако. Да ли 
сте Ви тада имали те сусрете са првоокривљеним Милорадом Улемеком 
лично приватно или је ту био... 

 
Сведок Миладин Веруовић: То сам већ рекао. Значи није било 

приватног никаквог разговора, јер ја нисам био... 
 
Председник већа: Нисте опет чули шта Вас ја питам. Пре 5. 

октобра, ово што Вас је питао колега Божо Прелевић, да ли је то било у
својству припадника обезбеђења председника Демократске странке др.
Зорана Ђинђића да је он имао сусрете са њим па да сте Ви ту били или 
сте Ви овако независно од тога имали сусрете?

Сведок Миладин Веруовић: Независно од тога.

Председник већа: То је суштина питања.

Сведок Миладин Веруовић: Да. Независно наравно. Од 5. 
октобра, то је већ било сасвим другачије.

Председник већа: Можете наставити са питањима.

Адв. Божо Прелевић: Да ли је то виђање било исто тако, толико 
трајало као и ово после 5. октобра или је било другачије, колико су 
трајала та Ваша виђања, да ли су то виђања на улици или су то...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Па, можда мало дужи разговори,

значи од тих иначе да кажем формалних наших сусрета, када смо се 
виђали док сам ја радио значи можда неких 10, 15 минута, значи 
углавном се радило о неким ситуацијама где сам ја од њега на неки 
начин желео да добијем неку информацију и да сазнам нешто ближе 
можда о степену наше угрожености тада, то је био период до 5. октобра.
Значи, посебно се то односило на тај период од бомбардовања, значи од 
1999. године до краја 2000. године, односно до 5. октобра.
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Адв. Божо Прелевић: Ако бисте били љубазни да нам кажете 
задњи квартал 2002. године, значи, октобар, новембар, децембар, да ли је 
режим обезбеђења Премијера био другачији него у 2003. години до 
самог атентата?

Сведок Миладин Веруовић: Јесте. Био је другачији. Добили смо 
нека сазнања да постоји нека група која прети ликвидацијом значи где је 
покојни Премијер угрожен од те групе.

Адв. Божо Прелевић: Да ли можете да нам кажете која је група у
питању?

Сведок Миладин Веруовић: Реч је о Макиној групи. Ми смо тада 
имали информацију да нама прети опасност од Макине групе.

Адв. Божо Прелевић: Шта сте Ви предузели по том питању?

Сведок Миладин Веруовић: Па ми смо иначе више пута, у више 
наврата тражили помоћ, значи и у техници помоћ и у људству, уопште 
око свега, око целог тог посла и тог система и јако је то све шкрипало и
било је ту јако проблема. Мислим, није то тако баш функционисало,
увек смо нешто ми тражили и увек смо били у некој ситуацији која је 
била онако, више импровизација него неки озбиљни рад са Премијером.

Адв. Божо Прелевић: Сада то лично, мислим о личном Вашем 
ангажовању у том тренутку када имате сазнање да постоји угроженост 
Премијера, значи како је то изгледало, шта сте Ви то и шта значи то да 
сте Ви...., можете ли нам описати, како сте Ви то....? 

 
Сведок Миладин Веруовић: То је после једног састанка,

подразумевало, на ком смо донели све те да кажем даље одлуке,
подразумевало непосредно обезбеђење покојног Премијера, 24 сата 
сваки дан, тако што смо сви радили и боравили у помоћној кући односно 
у дворишту његове виле на Сењаку. Подразумевало је значи не знам 
дуге цеви, подразумевало је појачану будност и тако даље.

Адв. Божо Прелевић: Када сте се тим обезбеђењем односно да ли 
сте са тим обезбеђењем престали током 2002. године?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Или мислим да је то било или 
пред крај или почетак 2003. године, а мислим да је то било почетак 2003. 
године, да одједном, мислим не преко ноћи, али одједном је дошао наш 
колега Вукосављевић и рекао је да више нам не прети опасност и да 
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можемо сада слободно да радимо као што смо некада, односно пре тог 
периода радили.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте након догађаја код хале Лимес,
мислим на 21. фебруар, да ли сте то обезбеђење вратили на ниво који је,
односно такође појачали на тај ниво обезбеђења?

Сведок Миладин Веруовић: Не, јер нико нам није указивао. За 
нас је да кажемо званично опасност прошла и ја сам имао неке своје,
овако, свој неки осећај и своје неке претпоставке, али једноставно ја сам 
радио онако као што ми је било речено да радим и ја се нисам бавио 
неком аналитиком, прикупљањем информација и тако даље.

Адв. Божо Прелевић: Везано за догађај код хале Лимес, Ви 
кажете да сте дали, написали тај извештај у Институту за безбедност, да 
сте били у Градском СУП-у «29. новембру», дали тамо изјаву, да ли сте 
можда још који пут били у Градском СУП-у везано за тај догађај?

Сведок Миладин Веруовић: Био сам значи то поподне, па сам 
онда опет био, не ја, него опет смо били сви заједно следећег дана, по 
повратку Милановом значи и покојног шефа из Бања Луке.

Адв. Божо Прелевић: Да ли се тада десио неки инцидент са 
цепањем пријаве?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Божо Прелевић: Хоћете ли нам описати?

Сведок Миладин Веруовић: То сам већ малопре напоменуо,
значи да смо ми усмено објашњавали ситуацију и преносили значи како 
се то све дешавало, да би онда неко следећег тренутка, човек који је 
водио тај поступак, излазио је у другу канцеларију, значи у суседну... 

 
Адв. Божо Прелевић: То сте објаснили, питање је другачије, ко је 

поцепао пријаву?

Сведок Миладин Веруовић: Поцепао је мој брат Милан 
Веруовић.

Адв. Божо Прелевић: Зашто?
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Сведок Миладин Веруовић: Па, зато што је то већ било ужасно 
непријатно од њихове стране, тако да..., и дуго је трајало, сувише дуго и
непријатно је трајало, сам тај њихов однос.

Адв. Божо Прелевић: Које је била примедба на ту пријаву 
његова, па је исцепао?

Сведок Миладин Веруовић: Па, управо неки пропуштени 
детаљи везани за конкретан догађај, а то је најчешће било ротационо 
светло или сирене или да се ми нисмо правилно њему представили и
тако даље и тако даље.

Адв. Божо Прелевић: Тужилац Вас је питао да објасните положај 
и по дужини и по ширини непосредно пре овог догађаја код хале Лимес.
Да ли бисте могли да нам кажете да ли Ви видите камион у тренутку 
преласка у леву саобраћајну траку?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Божо Прелевић: Да ли Ви видите када он прелази у леву 
саобраћајну траку, да ли Ви имате ту оптичку видљивост да видите шта 
се налази у десној саобраћајној траци?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Божо Прелевић: Да ли Ви седите на месту сувозача у трећим 
колима?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Божо Прелевић: Да ли камион, да ли видите да камион 
покушава да обиђе неког левом саобраћајном траком?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Није било никога испред 
камиона, јер је ВИП возило управо са десне стране обишао тај камион,
тако да није било возила у десној траци.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте Ви од раније познавали лице 
Зорана Миленковића?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Адв. Божо Прелевић: Да ли Вас неко обавештава у безбедносном 
смислу ко је Миленковић?
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Сведок Миладин Веруовић: Схватио сам, не директно, али сам 
схватио кроз постављена питања из «29. новембра», схватио сам да се 
ради о неком ко је за њих значајан.

Адв. Божо Прелевић: Шта они Вама кажу, ко је?

Сведок Миладин Веруовић: Па, они су прво, значи провокативно 
да кажем, наступили тако што су сумњајући да ја не знам о ком је лицу 
реч, избегавали више пута да ми кажу о чему се ради у ствари, да би на 
крају они рекли да ли ти знаш ко је он. Ја кажем, наравно да не знам,
реците ми Ви и онда су ми они рекли да се ради о том и том лицу и да се 
он води као припадник не знам већ неког клана.

Адв. Божо Прелевић: Не знате ког клана?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Али да је њима већ нешто од 
раније познат и да је по њиховим реакцијама, да је да кажем опасан.

Адв. Божо Прелевић: Да ли они Вама то саопштавају тог дана,
када се дешава инцидент код хале Лимес или неког другог дана?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Тог дана. То поподне.

Адв. Божо Прелевић: Тог поподнева они говоре да се ради о
неком клану, али не говоре о ком клану као припадник, ако сам добро 
разумео, ја се извињавам?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Божо Прелевић: Да ли сте Ви радили у обезбеђењу на сам 
дан атентата?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Адв. Божо Прелевић: Зашто?

Сведок Миладин Веруовић: Мој син тада је имао три и по месеца 
и претходни дан се тешко разболео, тако да смо морали да останемо у
болници са мојом супругом, значи и он је остао у болници и био је 
тешко болестан 11-ог на 12-ти, чак му нису давали шансу, значи био је у
врло, врло озбиљној ситуацији. Нису му давали шансу да преживи, тако 
да ја тог 12-ог односно 11-ог увече сам се већ јавио Милану и рекао сам 
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да ја следећег дана нећу радити и да ћу бити наравно оправдано одсутан 
јер ми је син тешко болестан.

Адв. Божо Прелевић: Шта је Вама познато, када се 12. марта,
након атентата, какво је Ваше кретање?

Сведок Миладин Веруовић: Па, након атентата, ја сам у ствари 
кренуо из болнице ка згради Владе. У неком тренутку ме је позвао отац 
и питао ме је, ја сам се негде налазио тада на Бранковом мосту, питао ме 
је да ли сам ја чуо неку пуцњаву. Ја сам одговорио да не. Кренуо сам 
према згради Владе, не знам зашто, али једноставно сам кренуо, тако да 
када сам паркирао ауто у Адмирала Гепрата улици, онда већ сам видео 
значи тада интервентна возила полиције, видео сам пуно полицајаца,
видео сам да ми је блокиран мобилни телефон, да нема мреже. То је све 
у мени некако неки чудан осећај, имао сам неки чудан осећај, тако да 
када сам прилазио управо из правца Адмирала Гепрата према згради 
Владе, видео сам у башти људе који седе, који не могу нигде да се 
помере, да је све блокирано. Пришао сам испред улаза број 5 испред 
зграде Владе и видео сам крв. Видео сам једног полицајца који ми је 
рекао да су пуцали на шефа. Том приликом нисам знао да је Милан 
повређен. Нисам знао никакве више детаље и онда сам отишао и рекли 
су ми да су отишли на ВМА, тако сам се ја и истог тренутка упутио на 
ВМА. Требало ми је неко време да стигнем до ВМА и да схватим да они 
нису тамо, да бих из другог покушаја када сам отишао већ у Ургентни 
центар схватио о чему се ради.

Адв. Божо Прелевић: Док је Милан Веруовић био у болници,
дошло је такође до неког инцидента са инспектором Поповићем из 
Градског СУП-а, да ли можете суду да кажете о чему се ради?

Сведок Миладин Веруовић: Па, да кажем инцидент је био у
ствари исто вече, 12-ог увече, тако што је он чудно изразио сумњу у наш 
исказ и у нашу причу... 

 
Адв. Божо Прелевић: Извините, коју Вашу причу?

Сведок Миладин Веруовић: Нашу причу уопште о целом 
догађају да је било 3 хица, јер ја тог тренутка нисам био, али сам могао 
да слушам значи непосредне сведоке и људе који су били тог тренутка 
са покојним Премијером. Значи ми смо анализирали цео дан наравно и
целу ноћ, анализирали смо ситуацију како се то догодило, јер мени је 
био битан сваки детаљ да сазнам. Онда сам ја кроз питања схватио да 
покојни Премијер није улазио леђима у зграду Владе, него је он то као 
иначе сваког дана улазио сасвим нормално.
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Адв. Божо Прелевић: Моје питање је било везано зашто је био 
инцидент?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Био је управо инцидент око тог 
положаја при уласку у зграду Владе где је он да не кажем опет сада 
неким грубим речима, изразио своју сумњу и тако даље.

Адв. Божо Прелевић: Шта је конкретно рекао?

Председник већа: На шта колега шта је рекао?

Адв. Божо Прелевић: Инспектор Поповић шта је конкретно рекао 
током тог инцидента?

Председник већа: Не можемо на садржину тих разговора уопште 
саслушавати сведока, а друго, ја бих Вам поставио питање, на основу 
чега сте Ви то вршили анализу целог овог кривичног догађаја?

Сведок Миладин Веруовић: На основу исказа непосредних 
очевидаца истог догађаја.

Председник већа: Откуд Ваше интересовање да питате очевице 
осим наравно са дозволом и могућношћу да питате брата шта се десило,
ко је Вас овластио да питате остале сведоке, да се распитујете шта је 
било, то нам објасните, пошто знате да сте припадник МУП-а?

Сведок Миладин Веруовић: Ја бих сада али Ви ми наравно 
нећете дозволити кроз питање Вама... 

 
Председник већа: Не. Немојте Ви мени постављати питања, јер 

овде сам ја власт. Разумете ли Ви то?

Сведок Миладин Веруовић: Али мој брат је повређен.

Председник већа: Ја сам Вам рекао уз ограду, да имате право 
да..., је ли Ви разумете мене?

Сведок Миладин Веруовић: Мој брат, мој шеф је повређен био,
не повређен него убијен, разумете?

Председник већа: Ко?

Сведок Миладин Веруовић: Мој шеф.



108

Председник већа: Не. Је ли Ви разумете шта ја Вас питам?

Сведок Миладин Веруовић: Ја Вас потпуно разумем.

Председник већа: Одговорите онда на питање. Ко је Вас 
овластио да Ви питате сада остале и спроводите истрагу?

Сведок Миладин Веруовић: Ја нисам био овлашћен да вршим 
истрагу, јер ја истрагу нисам водио.

Председник већа: Него шта сте радили када одговарате на оваква 
питања, на који начин је улазио Премијер, шта је било, колико је метака,
са ким сте Ви то разговарали?

Сведок Миладин Веруовић: Ја могу да кажем како је он улазио у
зграду Владе иначе, не тог дана.

Председник већа: Ево сада сте рекли како је улазио. Сада сте на 
питање пуномоћника Вашег брата адв. Боже Прелевића, сачекајте, је ли 
Ви знате основни ред цивилизовани, знате ли Ви да сте у суду, прво ја 
питам, па онда Ви реците.

Сведок Миладин Веруовић: Прескочићемо то питање.

Председник већа: Које питање?

Сведок Миладин Веруовић: Нисам Вас разумео о чему причате.

Председник већа: Ви нисте разумели мене?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Председник већа: Јесте ли Ви разумели шта Ви причате уопште?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Ја разумем да могу... 
 
Председник већа: Ко је Вас овластио да питате и распитујете се и

спроводите приватну истрагу?

Сведок Миладин Веруовић: То Ви тако констатујете да је то 
приватна истрага јер ја могу да питам наравно како ми је брат повређен,
како се тај догађај десио јер сам ја био непосредно... 
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Председник већа: Не. Кога сте Ви питали осим Вашег брата,
занемаримо тај приватни део, је ли Ви разумете шта Вас ја питам?

Сведок Миладин Веруовић: Потпуно Вас разумем.

Председник већа: Кога сте сада питали било које лице?

Сведок Миладин Веруовић: Рекао сам, колеге које су биле... 
 
Председник већа: Набројте кога сте питали?

Сведок Миладин Веруовић: Питао сам значи Бобана Пурића,
питао сам Срђана Бабића, питао сам остале људе који су тог дана 
радили, који су били у ствари у болници.

Председник већа: Да ли можете да кажете на основу чега Ви то 
радите?

Сведок Миладин Веруовић: Како?

Председник већа: На основу чега Ви то радите, с обзиром да сте 
тог тренутка припадник министарства унутрашњих послова Републике 
Србије, не заборавите ту чињеницу?

Сведок Миладин Веруовић: Ја морам да Вас само исправим,
нисам вршио истрагу, него сам једноставно хтео да сазнам што више 
детаља о том догађају, то није била истрага, него то је било потпуно 
просто радозналост, да не кажем сасвим исправно, значи просто ми није 
била јасна ситуација како је то могло уопште да се догоди, јер смо ми 
указивали значи 2 године уназад на неисправне уређаје, указивали смо 
на пропусте у згради обезбеђења Владе, указивали смо на срушену 
зграду у Немањиној улици из које нам такође прети опасност, значи ми 
смо једноставно били врло, врло озбиљни у свему томе, јер смо 
укапирали и размишљали да треба да сачувамо наравно и себе и свој 
живот.

Председник већа: Добро. Наставите са питањима.

Адв. Божо Прелевић: Ја се извињавам, моје питање није било у
овом смеру, шта је он говорио, нити сам хтео да такву конотацију 
направим. Немам више питања. Хвала.
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Председник већа: Право на питања имају браниоци. Адв.
Слободан Миливојевић. Изволите. Можете непосредно постављати 
питања.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо. Цептер, ако се добро 
сећам, Ви сте поменули, то је било 2002. године, крајем 2002. године?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Нисам рекао крајем 2002. 
године, него 2002. године.

Адв. Слободан Миливојевић: 2002. године. Да ли нам можете 
рећи шта је то било у питању, је ли био неки званичан састанак?

Сведок Миладин Веруовић: Вечера.

Адв. Слободан Миливојевић: Вечера. Ко је био на тој вечери?

Сведок Миладин Веруовић: Покојни Премијер са супругом и
Милорад Улемек.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо. Још једно питање 
имам само, пошто сте на једно већ у међувремену одговорили, али 
можда допунски, мало детаљније да објасните, рекли сте малопре да сте 
указивали на то да тај уређај који се налазио у Вашем аутомобилу не 
ради, да ли сте то радили писмено, усмено и кога сте о томе 
обавештавали?

Сведок Миладин Веруовић: Мој није био посао да ја некога 
обавештавам. То је чинио мој брат Милан Веруовић и начелник 
одељења Владимир Вукосављевић.

Адв. Слободан Миливојевић: Добро. И још једно питање само 
на крају, додуше на кратко телеграмски је он дао одговор, али морам 
детаљније, на пример уназад месец дана од 12. марта, на који начин сте 
Ви добијали обавештења и где о томе где треба Премијер да се креће?

Сведок Миладин Веруовић: Значи, добијали смо обавештења од 
Милана Веруовића и од Вукосављевић Владимира.

Адв. Слободан Миливојевић: Када, дан када треба да се креће 
или дан пре тога?



111

Сведок Миладин Веруовић: Па, не пре тога. Значи углавном 
Милан и Вукосављевић су о тим детаљима неким свим даље 
расправљали, а ми смо оно само што се тиче техничког дела посла.

Адв. Слободан Миливојевић: Добро. Да ли сте та обавештења 
добијали усмено, у непосредном контакту или телефоном?

Сведок Миладин Веруовић: Усмено.

Адв. Слободан Миливојевић: Искључиво усмено?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Слободан Миливојевић: Хвала лепо.

Председник већа: Право на питања има адв. Ненад Вукасовић.
Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала. Морам да се надовежем на колегу 
господина Миливојевића, само у једном делу, а то је да ли, уколико 
нормално, уколико сведок зна, да ли је та вечера била како бих рекао 
протоколарна или искључиво приватна, да бих био јаснији у овом свом 
питању, да ли Вам је познато, да ли је неко од Вас, Ваших 
претпостављених пре тога контактирао са било ким из кабинета 
покојног Премијера у смислу договарања и евидентирања такве једне 
вечере?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Ја нисам био упознат о тим 
детаљима.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Значи о томе не знате ништа.
Добро. Нећу то ни да питам. Бићу врло кратак. Вратио бих се само на 
ауто-пут на један детаљ који је мени остао нејасан, нешто је питао 
колега тужилац, па само да Вас ја врло кратко. Да ли можете да ми 
кажете да ли су сва три возила имала ротациона светла?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Мислим, не могу да тврдим за 
први аутомобил, просто јер нисам могао да видим.

Адв. Ненад Вукасовић: Шта значи то први аутомобил?

Сведок Миладин Веруовић: Први аутомобил, значи то је ауто у
ком се налазио покојни Премијер, али сам чуо и видео звучну и
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светлосну сигнализацију из другог аутомобила односно звучну из првог 
аутомобила.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи чули сте звучну из првог 
аутомобила, али нисте могли да видите пошто је тамо први....? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Тако је, а ротационо светло другог 

аутомобила сам могао јасно да видим, да уочим, јер је било на крову.

Адв. Ненад Вукасовић: На крову, а првог овог?

Сведок Миладин Веруовић: Прво се налазило у возилу, тако... 
 
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Схватам.

Сведок Миладин Веруовић: Да је било напред, значи на 
бранику, нисам могао... 

 
Адв. Ненад Вукасовић: Јасно. Друго питање би било да ли се 

можете изјаснити о стаклима сва три аутомобила, да ли су она била опет 
као што ја имам обично стакло или су била на неки начин мат,
замагљена, затамљена или су као сви аутомобили ови које ми имамо?

Сведок Миладин Веруовић: Као сваки аутомобил.

Адв. Ненад Вукасовић: Не. Нисам мислио, него да ли су била 
затамљена стакла или су била потпуно бела, провидна?

Сведок Миладин Веруовић: Мислите у мом аутомобилу?

Адв. Ненад Вукасовић: Не. На сва три аутомобила питам?

Сведок Миладин Веруовић: Не могу да Вам причам за сва три 
аутомобила, али мислим да су стакла на ВИП возилу благо тонирана, као 
иначе на сваком бољем аутомобилу, тако да... 

 
Адв. Ненад Вукасовић: Да ли се може.... 
 
Сведок Миладин Веруовић: Затамњена.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли се може препознати лице у
току вожње, ко седи унутра, имајући у виду степен затамњености 
стакала?
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Сведок Миладин Веруовић: Па, не бих рекао да су то била 
затамњена, то су тонирана. Морам да Вас исправим, тонирана стакла.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли се... 
 
Сведок Миладин Веруовић: Није вршено затамњивање стакла,

тонирана су фабрички.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли се код тих тонираних стакала 
према Вашој процени може препознати лице које је унутра?

Сведок Миладин Веруовић: Наравно.

Адв. Ненад Вукасовић: Реците ми следеће, та звучна 
сигнализација, да ли она има своје степене, у смислу појачивања и
смањивања или има само...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Има константан један... 
 
Адв. Ненад Вукасовић: Један константан, значи не може се 

појачати, односно смањити јачина?

Сведок Миладин Веруовић: Или ради или не ради.

Адв. Ненад Вукасовић: Јачина звука. Тужилац је чини ми се 
питао па сте рекли распоред и ако се не варам, да не погрешим, да сте 
код Мостарске петље дошли до те измене, па је ВИП возило дошло као 
прво?

Сведок Миладин Веруовић: Иза Мостарске петље, пошто смо 
констатовали значи возило саобраћајне полиције које нас је пропратило 
и тако даље. Значи ми смо закључили да претпостављам неће бити даље 
потребе за посебно неким аутомобилом који би ишао испред колоне.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Рекли сте затим да сте уочили 
камион отприлике, по Вашој слободној процени, на неких 200 до 300 
метара, у средњој траци, је ли тако?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли је иза тог камиона било неко 
возило или је било потпуно слободно?

Сведок Миладин Веруовић: Мислите испред камиона?
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Адв. Ненад Вукасовић: Не. Иза? Ви се крећете колоном и... 
 
Сведок Миладин Веруовић: Не. Ја сам јасно уочио возило, значи 

тај камион, да није било ни испред, ни иза.

Адв. Ненад Вукасовић: То Вас питам, значи да није било ни 
испред, ни иза. Да. Јасно. Да ли можете, ако сам добро чуо, Ви сте рекли 
да по Вашој слободној процени се тај камион кретао негде око 40 км на 
сат. То је Ваша нека слободна процена или имате овако неки Ваш лични 
параметар као возач, као човек тог искуства?

Сведок Миладин Веруовић: Имам тај да кажем параметар,
управо као возач, да.

Адв. Ненад Вукасовић: Као возач да отприлике би било то?

Сведок Миладин Веруовић: Потпуно ми је било најасно његово 
скретање у леву траку јер није било потребе да се скреће, а посебно не 
приликом те брзине.

Адв. Ненад Вукасовић: Доћи ћу до тога. Мене занима да се по 
Вашој процени крећете, камион креће негде око 40, а Ви како рекосте ту 
преко 100 или као што Вам је председник рекао 140. Сада ми реците,
када, у ком моменту Ви видите да тај камион скреће и његов положај у
односу на прво ВИП возило, у ком делу сада да би био јаснији, ВИП 
возило је у овој траци, камион је у десној траци?

Сведок Миладин Веруовић: Управо у тој ситуацији некако је 
можда чак рецимо да је ВИП возило већ било фактички до неке 
половине дужи тог камиона, значи отприлике на пола камиона је већ 
фактички прошао када је он кренуо сасвим у леву траку, тако да у
следећем тренутку сам ја видео само кочнице, значи, видео сам штоп 
светла ВИП возила.

Адв. Ненад Вукасовић: ВИП возила, добро. Даље?

Сведок Миладин Веруовић: Приметио сам да се ауто некако 
чудно увија јер сам разумео да се ради о врло снажном кочењу, врло 
озбиљном кочењу.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро.
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Сведок Миладин Веруовић: То сам закључио. У следећем 
тренутку то се дешава муњевито, без стајања, значи они су само из леве 
у десну траку.

Адв. Ненад Вукасовић: Реците ми сада да ли испред или иза 
камиона?

Сведок Миладин Веруовић: Иза камиона.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли можете да ми објасните сада да ли 
сте Ви у другом и трећем возилу били принуђени, колико је било 
растојање?

Сведок Миладин Веруовић: Ја сам био у трећем возилу, а... 
 
Адв. Ненад Вукасовић: Колико је било растојање између ВИП 

возила, па онда друго возило, па даље?

Сведок Миладин Веруовић: Ми смо се увек трудили наравно да 
узмемо у обзир значи наравно и те саобраћајне све околности, да ли има 
гужве, нема гужве и то је било нешто што је најминималније могло да 
буде, а опет довољно безбедно да не слупамо кола, пошто смо ми иначе 
возили сваки дан, тако да смо имали ту неку да кажем рутину.

Адв. Ненад Вукасовић: Не, апсолутно Вам верујем, него само 
бих хтео да овде пред већем, три... 

 
Сведок Миладин Веруовић: Нећу да кажем браник на браник,

али смо били доста, доста близу.

Адв. Ненад Вукасовић: Три аутомобила, сада шта је то по Вама 
доста близу, с обзиром да сте Ви искусан возач, а малопре сте рекли да 
сте проценили брзину на бази свог искуства. Колика је била раздаљина 
између другог возила у односу на ВИП возило и колика је била 
раздаљина Вашег трећег возила у односу на друго возило у колони,
оријентационо?

Сведок Миладин Веруовић: Да Вам кажем укупно, значи од 
првог до трећег или мислите наше растојање међусобно?

Адв. Ненад Вукасовић: Прво возило је ВИП. Па иде друго 
возило, да ли можете да нам кажете, ако можете, колико отприлике....? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Не могу.
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Адв. Ненад Вукасовић: Је било између другог возила и ВИП 
возила у коме се налази Премијер?

Сведок Миладин Веруовић: Не могу тачно да Вам кажем у
метрима, мислим... 

 
Адв. Ненад Вукасовић: Не тачно, таман посла, ко би могао 

тачно, да ли можете... 
 
Сведок Миладин Веруовић: Не могу да Вам кажем тачно.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли можете да кажете колико је 
растојање било између Вашег возила, трећег и оног испред Вас?

Сведок Миладин Веруовић: Па, можда десетак метара.

Адв. Ненад Вукасовић: Колико?

Сведок Миладин Веруовић: Десетак метара.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Када је дошло до наглог кочења 
првог возила, а кажете да се камион креће 40 на сат, а Ви идете преко 
100, да ли Ви кочите?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Значи сва три возила коче?

Сведок Миладин Веруовић: Наравно. Возач управо мора да се 
бави само вожњом и само да прати, посебно када смо у колони, наравно 
штоп светла.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Да ли нам можете рећи, да ли 
возач камиона наставља истом брзином односно када је скренуо у леву 
траку и када је дошло до тог кочења?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли долази до исправљања камиона 
према својој...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Не.
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Адв. Ненад Вукасовић: То ми је остало нејасно.

Сведок Миладин Веруовић: Тај детаљ је у ствари мене највише 
подстакао да размишљам да се не ради о случајном инциденту. Значи 
управо тај детаљ.

Адв. Ненад Вукасовић: У реду је. Камион је кренуо у лево...? 
 
Сведок Миладин Веруовић: Ако да кажемо, под претпоставком 

да је он погрешио, било је сасвим логично као условни рефлекс да он 
следећег тренутка поправи волан и да се врати у десну траку, међутим,
до тога није дошло, он је наставио том својом неком вожњом и даље 
левом траком, фактички скроз до већ до саме оне банкине.

Адв. Ненад Вукасовић: До оне банкине. Значи он наставља,
улази фактички у леву...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Неком својом брзином.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро, та слика ми није била јасна.

Сведок Миладин Веруовић: То је било најуочљивије оно што 
сам ја могао да закључим и да приметим да једноставно није могло да се 
ради, да буде реч о случајном... 

 
Адв. Ненад Вукасовић: Не. Не питам никакве закључке око тога,

то ћемо касније утврђивати. Само ме је занимало, јер ми је остало 
поприлично нејасно кретање тог камиона кад је већ кренуо према левој 
страни, да ли је ушао у ту леву траку, наставио, значи Ви сте сви 
прикочили и први возач који је возио Премијера је направио тај маневар 
и ушао у средњу траку и наставило, а Ви сте онда...? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Односно са возилом из пратње.

Адв. Ненад Вукасовић: Да, са возилом из пратње, а Ви сте као 
трећи онда зауставили... 

 
Сведок Миладин Веруовић: Ми смо прошли са десне стране 

његове па смо... 
 
Адв. Ненад Вукасовић: Добро. И само још једно, да ли, можда да 

ли сте можда, можда, можда, погледали у онај како се то каже 
бројчаник, километар сат, када је дошло до тог наглог кочења?
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Сведок Миладин Веруовић: То је последње што бих.... 
 
Адв. Ненад Вукасовић: Питам само... 
 
Сведок Миладин Веруовић: Не, наравно. Ја сам био фокусиран,

значи пажња ми је била фокусирана на камион, нисам нешто обраћао 
посебно пажњу, значи лево, десно, значи био сам фокусиран на камион.
Касније, када смо изашли односно када смо се већ, када смо зауставили 
и када смо легитимисали лице, ја сам обезбеђивао то место, значи нисам 
био непосредно у колима са Љубишом Јаношевићем и са оптуженим,
него једноставно сам обезбеђивао са стране, поред аутомобил.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. И само ми реците нисам чуо,
можда сте рекли, нећемо се понављати, то прво ВИП возило, које је 
марке и да ли је блиндирано?

Сведок Миладин Веруовић: «БМВ», да, блиндирани.

Адв. Ненад Вукасовић: Да ли отприлике нам можете рећи 
тежину тог возила?

Сведок Миладин Веруовић: Не знам. Могу да Вам кажем 
оријентационо иначе то су нека возила око четири, четири и по тоне,
тако да не знам конкретно за тај ауто.

Адв. Ненад Вукасовић: Нисам ни мислио конкретно, него 
оријентационо.

Сведок Миладин Веруовић: Тако негде, четири, четири и по 
тоне.

Адв. Ненад Вукасовић: Рекли сте «БМВ» је ли тако?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: У коме је био Премијер?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Ненад Вукасовић: Хвала Вам, немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Александар 
Поповић.
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Адв. Александар Поповић: Да ли евентуално имате посредна 
сазнања кога су Ваш брат Милан Веруовић и господин Вукосављевић 
обавештавали о тим проблемима за које сте рекли да постоје приликом 
обезбеђивања Премијера?

Сведок Миладин Веруовић: Свако је радио свој део посла, тако 
да ми се нисмо бавили... 

 
Адв. Александар Поповић: Само то, значи ако знате, ако не... 
 
Сведок Миладин Веруовић: Не. То није, значи врло смо били 

онако да кажем професионални, радили смо оно што треба да радимо.

Адв. Александар Поповић: Хвала. Толико. Ништа више.

Председник већа: Адв. Драган Крстићевић да ли има питања?

Адв. Драган Крстићевић: Не.

Председник већа: Да ли се још неко јавља за реч?

Адв. Александар Ђорђевић, изволите.

Адв. Александар Ђорђевић: Само једно питање. Да ли су 
радници обезбеђења у ескорту користили икада теренско возило и џип,
било када, било који тип?

Сведок Миладин Веруовић: Да ли је возач користио или да ли је 
обезбеђење?

Адв. Александар Ђорђевић: Да ли сте у ескорту уопште за 
обезбеђење користили теренско возило?

Сведок Миладин Веруовић: Да ли смо користили?

Адв. Александар Ђорђевић: Да.

Сведок Миладин Веруовић: Јесмо у почетку, да.

Адв. Александар Ђорђевић: Којом приликом, када и у ком 
периоду, ако можете да кажете?
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Сведок Миладин Веруовић: Џип «Мицубиши пајеро», значи 
тамно зелене боје. Користили смо управо тај ауто за ту 
контрадиверзиону заштиту, односно за тај уређај.

Адв. Александар Ђорђевић: Да ли можете да ми кажете зашто 
сте променули распоред возила на Мостарској петљи?

Сведок Миладин Веруовић: То ја нисам радио тако да ја не могу 
да Вам то објашњавам. Ја сам могао само да пратим и да посматрам.

Адв. Александар Ђорђевић: Јасно ми је. Реците ми је ли на 
Вашем возилу било укључена звучна сигнализација?

Сведок Миладин Веруовић: Ја сам то лично урадио, пошто је 
возач наравно био... 

 
Адв. Александар Ђорђевић: Можете ли ми објаснити ауто-пут 

нема гужве, три возила и сва три звучна сигнализација, чему све то?

Сведок Миладин Веруовић: То су прописи.

Адв. Александар Ђорђевић: Још само једно питање, ако 
дозволите, да не будем сугестиван, када сте први пут известили Вашег 
начелника Нешу Мирковића о томе шта се дешавало на лицу места, да 
ли сте икада њему то директно окарактерисали као покушај атентата?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Александар Ђорђевић: Баш тим речима? Јесте ли му 
описали догађај или сте му баш рекли имали смо покушај атентата на 
ауто-путу?

Сведок Миладин Веруовић: Не могу да кажем тај термин, али 
очигледно да нешто није било у реду, јер се, то сам већ рекао, да није 
било пуно гужве, да су возила била видно обележена и звучно, тако да 
није ми била јасна уопште та ситуација.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Да ли је камион давао светлосни сигнал 
жмигавац приликом скретања лево?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Мигавац није давао.
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Председник већа: А када сте говорили о односу возила у коме се 
налазио Премијер, др. Зоран Ђинђић и камиона, када долази до скретања 
камиона према његовом возилу?

Сведок Миладин Веруовић: Непосредно пре него што ће значи 
ВИП возило да пређе односно да прође то возило са десне стране.

Председник већа: Добро. Право на питања има адв. Крсто Бобот.
Изволите.

Адв. Крсто Бобот: Захваљујем судија. Кратко ћу. Моје питање је 
да ли је сведок након заустављања камиона и изласка значи обављања 
службених радњи које је обавио, да ли је евентуално осматрао околину 
тог места где је заустављен камион и ако јесте, да ли је на тој околини 
приметио нешто чудно, неко кретање?

Сведок Миладин Веруовић: На то питање сам већ дао одговор.
Рекао сам да нисам ништа са стране гледао посебно, осим оног што је 
било сасвим нормално, јер ми је била пажња фокусирана према 
аутомобилу у ком се налазио Миленковић.

Адв. Крсто Бобот: Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Љубиша Радојичић.
Изволите.

Адв. Љубиша Радојичић: По којим знацима је сведок препознао 
да се ради о теретном возилу марке «Мерцедес» када се кретао иза њега?

Сведок Миладин Веруовић: Нисам наравно могао да препознам 
да је марке «Мерцедес», али сам причао касније јер смо видели 
нормално о каквом је камиону реч и лично сам наравно прегледао тај 
камион, тако да сам морао да видим да је то марке «Мерцедес». Иначе, ја 
сам видео камион, видео сам цираду.

Адв. Љубиша Радојичић: Је ли то констатовао након 
заустављања тог камиона?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Адв. Љубиша Радојичић: Којим је управљао оптужени 
Миленковић?

Сведок Миладин Веруовић: Да.
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Адв. Љубиша Радојичић: Имам још питање да ли је оваквих 
инцидентних ситуација било?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Адв. Љубиша Радојичић: Је ли на основу само ове инцидентне 
ситуације сведок закључио да се ради о покушају атентата?

Сведок Миладин Веруовић: Ја сам опет малопре рекао да нисам 
никада користио тај термин, али није се то раније дешавало и није било 
случајно. То сам већ рекао, како Ненаду Мирковићу, тако и у СУП-у
Београд.

Адв. Љубиша Радојичић: Да ли сведок себе сматра 
квалификованим с озбиром на можете ускратити одговор, али 
интересантно је, с обзиром на његово искуство у обезбеђењу и обуку 
коју је прошао, да да оцену да се ради о атентату или да да оцену о
неком ко је уплашен или не, да ли је квалификован за то?

Сведок Миладин Веруовић: Ви користите тај термин који ја 
нисам рекао. Ја сам причао само о инциденту и рекао сам наравно пре 
свега као возач, без икаквог... 

 
Адв. Љубиша Радојичић: Ево, ако возач питање, уколико 

дозволите?

Сведок Миладин Веруовић: Без објашњавања посебног, значи 
видело се да то није случајно, да то није случајно. То сам малопре 
објаснио. Да ли треба поново да објасним?

Адв. Љубиша Радојичић: Зна ли сведок као што каже из 
искуства, колико возила прође за време психотехничке секунде 
реаговања при брзини од 100 км на час?

Сведок Миладин Веруовић: 0,7. 
 
Адв. Љубиша Радојичић: Чега 0,7? 
 
Сведок Миладин Веруовић: Секунди.

Адв. Љубиша Радојичић: Није ме разумео сведок.

Сведок Миладин Веруовић: Не разумем шта сте ме питали.
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Адв. Љубиша Радојичић: Зна ли сведок колико пут пређе возило 
за време психотехничке секунде реаговања при брзини од 100 км на час?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Адв. Љубиша Радојичић: Не зна.

Председник већа: Право на питања имају окривљени.

Да ли се неко јавља за реч?

Председник већа: Има реч адв. Срђа Поповић. Реците.

Адв. Срђа Поповић: Само ово што се односи на ову вечеру у
улици Краља Петра. Је ли тај ресторан био затворен тада само за то 
друштво у коме је био Премијер?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Иначе није тип затвореног.

Адв. Срђа Поповић: Када је стигао окривљени Улемек, после 
рецимо доласка Премијера?

Сведок Миладин Веруовић: По доласку неких 15-так минута, 20. 
 
Адв. Срђа Поповић: Је ли још неко остављао пиштоље код Вас?

Сведок Миладин Веруовић: Не, пошто нико није ни улазио.
Само је он ушао.

Адв. Срђа Поповић: Мислим, ту су долазили још људи, није он 
сам био, није Премијер сам био, је ли било још људи?

Сведок Миладин Веруовић: Ја се не сећам који су тамо људи 
били, углавном нико није био поред њега са оружјем.

Адв. Срђа Поповић: Откуд Ви то знате?

Сведок Миладин Веруовић: Осим ако то можда оружје неко од 
тих људи које Ви кажете да су били, ја не могу да се сетим.

Адв. Срђа Поповић: Ја Вас питам, да ли је био сам када је дошао 
Улемек?
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Сведок Миладин Веруовић: Молим?

Адв. Срђа Поповић: Је ли он био сам у ресторану када је дошао 
окривљени Улемек?

Сведок Миладин Веруовић: Мислите на покојног Премијера?

Адв. Срђа Поповић: Да, на покојног Премијера?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Са Ружицом да.

Адв. Срђа Поповић: Је ли још неко био са њима у друштву?

Сведок Миладин Веруовић: Унутра ја нисам улазио, тако да 
нисам могао да видим. Ја могу само да причам оно шта је било испред.

Адв. Срђа Поповић: Јесте ли Ви знали да ће окривљени Улемек 
доћи?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Адв. Срђа Поповић: Јесте ли Ви знали да ли је он позван био?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Адв. Срђа Поповић: Хвала.

Председник већа: За реч се јавио првоокривљени Милорад 
Улемек. Има право да поставља питања сведоку.

Окр. Милорад Улемек: Господине председавајући, с обзиром да 
је сведок рекао да је у току вожње његов задатак био да осматра, значи 
путању и са стране около, па ме занима да ли је пре заустављања 
камиона уочио било шта сумњиво са стране, значи поред пута којим су 
они прошли, значи пре самог заустављања камиона?

Сведок Миладин Веруовић: Нисам разумео да ли се то 
конкретно односи на сам ауто-пут, значи дуж ауто-пута, или нешто лево,
десно?

Председник већа: Па, ваљда претпостављате перспектива докле 
очни вид може да види?
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Сведок Миладин Веруовић: Бар пет пута сам то већ рекао, па 
онда не знам који детаљ Вам није јасан. Мислим, ја сам рекао да сам 
гледао аутомобил, наравно и да сам пратио... 

 
Председник већа: Не. С обзиром на околности целог случаја,

дакле, и у тренутку када сте се зауставили и када сте зауставили камион,
да ли сте гледали, нисте ваљда само у камион гледали и ауто-пут, је ли 
разумете, претпоставка је да сте мало гледали у даљину, перспективу,
шта се тамо налазило, јесте ли видели нешто сумњиво?

Сведок Миладин Веруовић: То сам већ одговорио. Да, гледао 
сам колико је било потребно.

Председник већа: Јесте ли гледали халу Лимес на пример тамо у
том делу, јесте ли приметили уопште халу Лимес, није мала?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Нисам констатовао то. Значи 
није ми било интересантно.

Председник већа: Не. Али да ли сте уопште гледали?

Сведок Миладин Веруовић: Па, јесам, наравно.

Председник већа: У том смислу ако сте већ гледали тамо, да ли 
можете да се сетите да ли сте приметили нешто сумњиво, то је суштина 
питања првоокривљеног?

Сведок Миладин Веруовић: Разумем и већ сам на то питање дао 
одговор, мислим, више пута и сада посебно... 

 
Председник већа: Дакле, можемо закључити гледали сте али 

ништа нисте приметили?

Сведок Миладин Веруовић: Да. Ништа нисам посебно.

Председник већа: Можете тако да одговорите, а не причате не 
знам 10 минута ни за шта.

Окр. Милорад Улемек: Занима ме да ли је «С » возило из пратње 
Премијера обишло камион са леве или са десне стране, после тог 
инцидента када је.... 

 
Сведок Миладин Веруовић: Са десне стране.
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Окр. Милорад Улемек: А да ли сте Ви са Вашим возилом 
обишли камион исто са десне стране?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Када сте зауставили тај камион у жутој 
траци, како сте рекли, занима ме пошто је сведок рекао да су 
окривљеног Миленковића затекли уплашеног, ако се ја добро сећам, да 
ли су он и колега његов изашли са наоружањем?

Сведок Миладин Веруовић: Да.

Окр. Милорад Улемек: Које сте Ви наоружање имали?

Сведок Миладин Веруовић: Молим?

Окр. Милорад Улемек: Koje сте наоружање имали Ви?

Сведок Миладин Веруовић: Службено наоружање.

Окр. Милорад Улемек: Које марке, које врсте?

Сведок Миладин Веруовић: Аутоматско наоружање.

Окр. Милорад Улемек: Аутоматско наоружање. А Ваш колега?

Сведок Миладин Веруовић: Такође.

Окр. Милорад Улемек: И тако наоружани сте пришли 
окривљеном Миленковићу?

Сведок Миладин Веруовић: Не разумем.

Окр. Милорад Улемек: Да ли сте тако са тим оружјем у рукама 
пришли?

Сведок Миладин Веруовић: Ја сам први пришао Миленковићу са 
легитимацијом у левој руци и са аутоматом у десној руци.

Окр. Милорад Улемек: Је ли аутомат био уперен у њега?

Сведок Миладин Веруовић: Није уперен био у њега, али у
његовом правцу.
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Окр. Милорад Улемек: У његовом правцу. Је ли би се Ви 
уплашили када би неко уперио аутомат у Вас?

Сведок Миладин Веруовић: Немам одговор.

Окр. Милорад Улемек: Немам више питања.

Председник већа: Добро. Да ли од стране присутних окривљених 
неко жели да искористи право да постави питање сведоку Миладину 
Веруовићу?

Констатујем да окривљени даљих питања немају.

Има право на још једно питање адв. Ненад Вукасовић. Изволите.

Адв. Ненад Вукасовић: Захваљујем се. Само буквално једно 
питање. Занима ме због те разлике у брзини, о којој говори сведок 
брзином којом су се кретала њихова возила и брзина којом се кретао 
камион и тог наглог како, односно дефакто кочења, у реду, рекао је, него 
кочења, да ли је приликом тог кочења возила било од стране првог или 
ВИП возила, било од стране другог возила, било од стране трећег 
возила, у коме се налазио сведок, да ли су остали какви трагови на ауто-
путу гума, имајући у виду да каже да се овај кретао 40 км на сат, а да су 
они ишли преко 100? 

 
Сведок Миладин Веруовић: Морам да Вас подсетим да трагови 

гума нису могући зато што су то АБС кочнице, значи систем против 
проклизавања тако да немогуће је то да... 

 
Адв. Ненад Вукасовић: Јер ја имам АБС, знам ја шта је АБС, ја 

само питам да ли јесу били или нису били?

Сведок Миладин Веруовић: Не. Значи гуме нису биле 
блокиране. Точкови нису проклизавали, тако да није било никаквих 
трагова.

Адв. Ненад Вукасовић: Добро. Хвала. Само ме је то занимало да 
ли је било трагова на путу. Хвала.

Председник већа: Добро.

Констатујем да питања више нема.
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Да ли Ви постављате захтев за накнаду трошкова за сведока,
изгубљене зараде и накнаде за превоз?

Сведок Миладин Веруовић: Пошто ништа не радим већ две 
године, значи нисам распоређен, статус ми је нерешен, то сам већ 
малопре рекао, тако да у том смислу немам те трошкове.

Председник већа: Накнаду за превоз да ли евентуално тражите,
пошто имате право?

Сведок Миладин Веруовић: Не.

Председник већа: Добро. Захваљујем се. Можете да идете.

Отпушта се сведок Миладин Веруовић.

Да ли има неко нешто да примети у односу на исказ сведока 
Миладина Веруовића?

Јавља се окривљени Дејан Миленковић. Има право да истакне 
примедбе на исказ сведока Миладина Веруовића.

Окр. Дејан Миленковић: Ја намерно нисам хтео да постављам 
питања овде сведоку Веруовићу, јер овде по његовим изјавама пребацују 
лопту и одговорност са једне на друге, како није примљен лепо у «29-
ом», како су тамо мене штитили, терали изјаве да пишу како неком 
одговара, а мене су у «29-ом» испитивали људи из БИА, тако да то 
малтене са овим догађајем који се догодио код хале Лимес са 
инспекторима из «29-ог» нисам ни разговарао. Сада, ја одговорно 
тврдим ово што сведок прича, што се догодило код хале Лимес, то што 
он говори није истина. Ја не видим због чега се крије нека одговорност 
некога да се пребаци са неког на нешто, али ја Вам кажем да оно што је 
овде изговорио овде пред Вама није истина, ето то је моја примедба због 
чега, то ја не знам.

Председник већа: Да ли можете да кажете детаљније и
прецизније у ком делу исказа он није тачан, сведока Миладина 
Веруовића?

Окр. Дејан Миленковић: Одговорно тврдим овде је сведок, ако 
сам ја добро запамтио, рекао је да су возила покојног Премијера и друга 
возила обишла мене са десне стране, што одговорно тврдим да није 
истина. Не видим чему све то, да ли сада неко хоће да се представи овде 
сведок као неки херој, који је ухапсио Багзија код хале Лимес, као 
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некога атентатора, убицу, ја мислим да то нема разлога, најбоље би било 
да он каже истину, да ли он скрива нешто, али ја мислим да нема 
потребе да он то скрива, најбоље је да каже истину, ако је био неки 
пропуст код њих или код неког другог. Сада, због чега то ради ја не 
знам.

Председник већа: Да ли Ви знате истину везано за тај случај 
Лимес?

Окр. Дејан Миленковић: Да.

Председник већа: Саопштите нам ту истину?

Окр. Дејан Миленковић: Ја сам Вам рекао да ћу тражити 
разговор са Специјалним тужиоцем. Када будем тражио разговор са њим 
и када будем обавио, ја ћу то овде изнети, као што сам рекао, своју 
одбрану и да ћу дати одбрану и пред Вама.

Председник већа: До тада нећете износити Вашу одбрану?

Окр. Дејан Миленковић: Не.

Председник већа: Да ли имате још нешто да додате на исказ 
Миладина Веруовића који је саслушан у својству сведока?

Окр. Дејан Миленковић: Не.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.

Само још једно питање, када ћете тражити сусрет са Специјалним 
тужиоцем у вези тражења статуса сведока сарадника?

Окр. Дејан Миленковић: Видите, сада имам знате да имам неких 
проблема здравствених, да сам био... 

 
Председник већа: Упознати смо са тим, невезано за те проблеме 

здравствене природе, када планирате да тражите сусрет са Специјалним 
тужиоцем?

Окр. Дејан Миленковић: Чим будем завршио то и будем обавио 
разговоре са мојим новим браниоцем.



130

Председник већа: Тада ћете тражити разговор са Специјалним 
тужиоцем у вези давања статуса сведока сарадника?

Окр. Дејан Миленковић: Тако је.

Председник већа: Добро. Можете се вратити на оптуженичку 
клупу.

Председник већа доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес, а наставак ће бити 6. априла 2005. 
године са почетком у 10,00 часова.

Планирана је процесна радња омогућавања постављања питања 
првоокривљеном и седмоокривљеном Милораду Улемеку и Дејану 
Миленковићу сведоцима сарадницима Зорану Вукојевићу и Миладину 
Сувајџићу уз напомену да ће бити искључена јавност приликом 
одржавања сутрашњег главног претреса.

Записничар Председник већа-судија 


