
К.П.бр.5/03 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
ОДРЖАНОГ ДАНА 1. НОВЕМБРА 2004. ГОДИНЕ

Председник већа: Констатујем да су на главни претрес дана 01. 
новембра 2004. године, са почетком у 10,06 часова, пред већем Посебног
одељења Окружног суда у Београду, Београд, Устаничка број 29, 
судница број 1, у кривичном предмету са службеном ознаком
К.П.бр.5/03 окр. Милорада Улемека и других окривљених, због
кривичног дела удруживање ради непријатељске делатности из члана
136 Основног кривичног закона, кривичног дела убиство представника
највиших државних органа из члана 122 Основног кривичног закона и
друга кривична дела, по оптужници Специјалног тужиоца при
Окружном јавном тужилаштву у Београду КТС.бр.2/03 од 21. августа
2003. године, пред већем у саставу судија Марко Кљајевић, председник
већа, судије чланови већа Ната Месаровић и Милимир Лукић, са
записничарем Љиљаном Атлагић, приступили:

заменици Специјалног тужиоца Милан Радовановић и Небојша
Мараш, пуномоћници породице оштећеног председника Владе
Републике Србије др. Зорана Ђинђића адв. Рајко Даниловић и Срђа
Поповић, пуномоћник мајке погинулог председника Владе Републике
Србије др. Зорана Ђинђића, Миле Ђинђић, адв. Радивој Пауновић,
пуномоћник ошт. Милана Веруовића адв. Варја Банић, окр. Милорад
Улемек са браниоцима адв. Момчилом Булатовићем и Марком
Миливојевићем, окр. Звездан Јовановић са браниоцем адв. Славишом
Вукосављевић, по заменичком пуномоћју адв. Ненада Вукасовића, које
предаје, бранилац окр. Милоша Симовића, Александра Симовића и
Владимира Милисављевића адв. Александар Поповић, бранилац окр.
Нинослава Константиновића адв. Дејан Лазаревић, бранилац окр. Дејана
Миленковића адв. Биљана Кајганић, бранилац окр. Сретка Калинића адв.
Александар Ђорђевић по заменичком пуномоћју браниоца по службеној
дужности адв. Владана Вукчевића, бранилац окр. Милана Јуришића
званог «Јуре» адв. Драган Крстићевић, окр. Душан Крсмановић са
браниоцем адв. Вељком Делибашићем, окр. Саша Пејаковић са
браниоцем адв. Гораном Петронијевићем, окр. Бранислав Безаревић са
браниоцем адв. Жељком Грбовићем и окр. Жељко Тојага са браниоцем
адв. Зораном Николићем.
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Нека приступе у суд позвани сведоци Зоран Петровић и Зоран
Трајковић ради констатације да су стигли на главни претрес.

Констатује се да су приступили сведоци Зоран Трајковић и Зоран
Петровић.

Привремено се удаљавају присутни сведоци Зоран Трајковић и
Зоран Петровић до позива суда.

За реч се јавља адв. Биљана Кајганић. Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: Ја имам примедбу на овај распоред рада,
заправо не на сам распоред рада, него на ово што се зове наредба, а
обзиром да до сада нису изведени сви докази предложени од стране
тужиоца у оптужници, значи који су били неопходни да се изведу на
главном претресу, наводе се сада поједина лица да треба да буду
саслушана, а није у овој наредби јасно, о чему се ради. Заправо, уколико
су то предлози странака, о томе је требало да одлучи веће и о томе пре
главног претреса, а не кроз форму наредбе, него кроз форму одлуке,
морало је да нас обавести веће о чему се ради тачно и на које околности
се саслушавају, и наравно у складу све са чланом 286 Законика о
кривичном поступку. То је једно. Друго, такође приговарам на предлог
везано за евидентирање доказа за 10., 11. и 12. новембар, зато што по
закону није предвиђено евидентирање доказа на главном претресу.
Таква могућност постоји у истрази, али се не може тумачити аналогно,
нико нема на то право да аналогно ту одредбу преноси на главни
претрес. Ово посебно зато што нису изведени сви докази, неопходни за
одлучивање о томе шта ће одбрана предложити, тако да за изјашњење
одбране о томе шта од доказа ће предложити, тако да је прво преурањен
предлог, а друго незаконит зато што се не може евидентирати у смислу
овако како сте Ви у овој наредби навели. Посебно имајући у виду члан
18 основних начела Законика о кривичном поступку, где тачно се каже
да никаквим формалним доказним средствима, нисмо ограничени ни суд
ни странке у поступку везано за предлагање доказа.

Председник већа: За реч се јавља адв. Вељко Делибашић.

Адв. Вељко Делибашић: Ја стављам предлог да се из списа
издвоје сви записници о саслушању Крсмановића, пред Министарством
унутрашњих послова, и пред истражним судијом, из истих оних разлога
због којих сам то тражио и у оном другом поступку. С обзиром да је
веће исто, да сте чули моје образложење, ја само наглашавам да остајем
од прве до последње речи при оном образложењу. Нећу га понављати,
али ћу га само допунити и позваћу се на закон о спровођењу одлука
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Уставног суда, на члан 56 став први, који каже да ће се одлуке Уставног
суда примењивати и на односе који су настали пре дана објављивања
одлуке Уставног суда, ако до тог дана нису правноснажно решени. С
обзиром да овај предмет није још увек решен, мислим да се та одлука
односи и на записнике о саслушању Крсмановића. И другу ствар, ја бих
желео да укажем већу да би морали да заузмемо исти стандард по том
питању, дакле, ако кажемо да је полиција имала правни основ да држи
Крсмановића у притвору до 30 дана, и да је са те стране тај записник
исправан, онда је идентична ситуација и када је у питању записник од
21. априла када је саслушан без браниоца, јер је и ту постојао правни
основ да се саслушава без браниоца, односно у истом акту се налази
правни основ. Међутим, ако кажемо да га нисмо могли саслушавати без
браниоца, онда се исто то односи и на онај део где се ради о
противправном лишењу слободе. Дакле, ту морамо да заузмемо исти
стандард. При том, морам још једанпут да напоменем, да ми немамо ту
неку могућност да полемишемо да ли је то правни основ или није, јер је
Уставни суд рекао, да је то у супротности са Уставом и Законом. Ако је
нешто у супротности са Уставом и Законом, онда никада не може бити
правни основ, онда је то криминални основ и ми из тог разлога морамо
да издвојимо све ове записнике из списа.

Председник већа: Да ли се још неко јавља за реч са бранилачке
стране?

У односу на предлог адв. Вељка Делибашића, браниоца окр.
Душана Крсмановића за издвајање записника о саслушању окр. Душана
Крсмановића пред органом унутрашњих послова обавезу има заменик
Специјалног тужиоца да се изјасни о предлогу. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја се
противим овом предлогу. Сматрам да није ово процесни тренутак у коме
се одлучује о таквом предлогу, обзиром на околности које се наводе као
разлог за изузеће. Према томе, предлажем да се тај предлог браниоца
адв. Делибашића одбије као неоснован.

Председник већа: Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави главни претрес.

Главни претрес је јаван.
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Председник већа: Укратко, што се тиче приговора браниоца адв.
Биљане Кајганић, прва ствар која постоји по Законику о кривичном
поступку јесте да у фази главног претреса када претрес још није одржан,
дакле у припремној фази главног претреса, председник већа одлучује о
предлозима странака, да ли ће се на главном претресу извести одређени
доказ. У конкретном случају предлог за саслушање сведока Игора
Миливојевића, Славише Станојевића, Милана Николића, Ђорђа
Иванића, Жељка Игњатовића, Далибора Марјановића, Слободана
Ергарца, Предрага Јованкића, Небојше Миловановића, Предрага
Нинића, Николе Шепе, Стеве Вукше и Веселина Лечића, је предложио
бранилац окр. Жељка Тојаге адв. Зоран Николић. Председник већа је
одлучио да позове наведене сведоке на главни претрес у циљу њиховог
саслушања у својству сведока на главном претресу као процесне радње
доказивања. Против те одлуке имају странке право приговора, о чему ће
одлучити веће. С обзиром да је адв. Биљана Кајганић ставила приговор
на одлуку председника већа, да се изведе доказ саслушањем наведених
сведока, о томе ће одлучити веће, пре него што се изведе доказна радња
саслушања наведених сведока одбране окр. Жељка Тојаге. С обзиром да
се то питање не поставља код саслушања сведока који треба да се
саслушају на данашњем главном претресу, Зорана Петровића и Зорана
Трајковића, јер су они предложени од стране Специјалног тужиоца у
оптужници, наставићемо са извођењем ових доказних радњи, а као што
сам рекао, пре извођења ових процесних радњи доказивања,
саслушањем сведока одбране окр. Жељка Тојаге, које је предложио
његов бранилац, веће ће донети одлуку да ли ће се извести ови докази
саслушањем сведока. Толико о том питању.

Адв. Биљана Кајганић: Судија, молим Вас.

Председник већа: Немојте ме молити ништа. Немате право на
реч нити на коментар. Одлука је већ донета.

Адв. Биљана Кајганић: Нисте ме разумели судија.

Председник већа: Одузимам Вам реч, управо из разлога што се
јављате неовлашћено. Седите.

Ви очигледно не разумете право, о томе се ради. Друго, за реч се
јавља адв. Зоран Николић.

Адв. Зоран Николић: Ја мислим судија да адв. Биљана Кајганић
није имала приговор на ово што сте Ви одлучили да се саслушају
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сведоци које сам ја предложио у доказном поступку. Из тих разлога она
жели да исправи то, да нема приговор на то.

Председник већа: Колега, ја заиста тумачим онако као што је
речено, а Ви можда имате неки други начин тумачења мисли. Ја се тиме
не бавим, већ само оним што је речено на главном претресу. Седите.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се у наставку доказног поступка у овој кривичној ствари изведе
процесна радња доказивања саслушањем сведока Зорана Петровића.

Нека приступи пред судско веће сведок Зоран Петровић.

Председник већа: Ваше име и презиме?

ПЕТРОВИЋ ЗОРАН.

Председник већа: Име оца?

Сведок Зоран Петровић: Светозар.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Зоран Петровић: 1.1.1962. године, Цветуља.

Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок Зоран Петровић: Полицајац.

Председник већа: Ваша адреса пребивалишта?

Сведок Зоран Петровић: Петровић Зоран, село Цветуља, 15312. 

Председник већа: Реците нам да ли сте у сродству са
окривљенима и оштећенима у овој кривичној ствари?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Дужни сте да суд обавестите о промени адресе
пребивалишта или боравишта. Најпре ћу Вам рећи према Законику о
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кривичном поступку, Ваше обавезе и права сведока у кривичном
поступку.

Дужни сте да суду саопштите све што знате о предмету кривичног
поступка, и упозоравам Вас да лажно сведочење представља кривично
дело.

Дужни сте да суду говорите истину о свему ономе што Вас буде
питао, 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.

Реците нам да ли сте разумели ова Ваша права и законска
упозорења у својству сведока?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да у својству сведока
положите заклетву пред судом. Ја ћу Вам саопштити текст заклетве, ако
сте сагласни са таквим текстом, само реците «да», ако нисте онда реците
из ког разлога нећете да положите заклетву.

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

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Реците нам шта Вам је све познато о предмету
овог кривичног поступка, убиству председника Владе Републике Србије
др. Зорана Ђинђића 12. марта 2003. године? Изволите.

Сведок Зоран Петровић: 12. марта 2003. године, радио сам на
радном месту број 2 на кућици која је лоцирана ка парку. Редовно сам
дошао на посао као и сваки дан. Редовним путем обављао сам дужност,
која је ту задата. Негде око 12, 15 часова, пола један, када је Премијер и
пратња, када су дошли, ја сам био испред кућице. Можда једно десетак
метара испред кућице. Тада су, тада када сам ја, кад су они стигли, онда
сам и даље сам ту био. Они су, један је од обезбеђења стао поред мене.
Сад како му је име не знам, зачули су се пуцњи, два пуцња. Тада је
наступила паника. Није се знало одакле се пуца. Једни вичу из зграде
поред, једни.....Само нагађање. Тада је наступила паника велика. Није се
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знало, мислим, куда ко удара од панике. После тога, ја сам још мало
кренуо напред да видим, било је испред у парку неко жбуње, и јелка,
шта је било, не знам, испред. Ја сам још напред мало кренуо. Након
извесног времена је дошло, дошли смо до сазнања одакле се пуцало. У
том времену, сад колико је то временски прошло, ја не могу да Вам
кажем. После тога, је општи хаос наступио, тако да је општа метеж,
пометња, мислим настала. На радио везу ниси се могао јавити од
разговора, од приче. Тако да је општа паника била.

Председник већа: Да ли имате још нешто да нам кажете у свом
неометаном излагању о предмету кривичне ствари?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Реците нам на којим пословима и радним
задацима сте Ви тада радили?

Сведок Зоран Петровић: На обезбеђењу Владе Републике
Србије.

Председник већа: Били сте запослени у МУП-у?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Колико година сте радили тај посао
обезбеђивања зграде Владе Србије?

Сведок Зоран Петровић: Десет. Не, десет, да десет година, али не
све у Влади, нешто у Ужичкој 40. 

Председник већа: Место где се налазила кућица, где сте
обезбеђивали зграду Владе Србије, можете ли да определите тачно, тог
критичног дана 12. марта 2003. године, где се налазила, у ком правцу сте
Ви посматрали, шта сте видели?

Сведок Зоран Петровић: Ка парку сам био окренут.

Председник већа: Да ли је то парк према улици Адмирала
Гепрата?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Да ли сте видели колону возила у којој се
налазио покојни Премијер?
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Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: На основу чега Ви сазнајете да долази
Премијер у зграду Владе?

Сведок Зоран Петровић: По нечему, требало би да се јаве. Тога
дана су се они јавили. Тога дана су се јавили.

Председник већа: Коме су се јавили и од кога Ви сазнајете да
долази Премијер?

Сведок Зоран Петровић: То сазнајем од шефа обезбеђења и од
шефа обезбеђења.

Председник већа: Како се зове? Да ли Вас је он директно
обавестио?

Сведок Зоран Петровић: Не. Преко мотороле.

Председник већа: Како се зове Ваш шеф обезбеђења?

Сведок Зоран Петровић: Копривица Данило.

Председник већа: Реците нам у односу на улаз број 5, зграде
Владе Србије, где се налази кућица у којој сте се Ви налазили ради
обезбеђивања?

Сведок Зоран Петровић: Па, налази се једно 15-так метара од
улаза.

Председник већа: Од обавештавања од стране шефа обезбеђења
сведока Данила Копривице, путем мотороле, па до наиласка, сачекајте
да Вам поставим питање, па тек онда одговорите, па до момента када је
дошла колона са председником Владе др. Зораном Ђинђићем, колико је
протекло времена?

Сведок Зоран Петровић: Па, мало. Кратко време.

Председник већа: Да ли је Ваш задатак обезбеђивања био да
безбедносно осматрате тај простор према улици Адмирала Гепрата и
парк који дели зграде?

Сведок Зоран Петровић: Да.



9

Председник већа: Шта сте Ви у том тренутку видели? Где сте
гледали, у ком правцу, да ли сте видели било шта сумњиво?

Сведок Зоран Петровић: Гледао сам према парку и према улици
Адмирала Гепрата. Ништа нисам уочио ни.... 

Председник већа: Да ли сте гледали према згради број 14 у
улици Адмирала Гепрата?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Шта сте видели тамо? Шта гледате када се
реконструише тај догађај, сада, када се сетите тога, шта сте гледали и
шта сте видели? Да ли сте видели људе, да ли сте видели евентуално
отворене прозоре, било шта?

Сведок Зоран Петровић: Не. Нисам.

Председник већа: Било шта сумњиво из безбедносног значења?

Сведок Зоран Петровић: Ништа нисам видео. Ништа нисам
уочио.

Председник већа: Добро. Рекли сте да сте чули два пуцња. Када
су били ти пуцњи, какав је звук њихов био и који је размак временски
био између првог и другог пуцња?

Сведок Зоран Петровић: Пуцњи су један за другим. Оно бап, бап.
Један за другим су.

Председник већа: Како сте Ви реаговали након што сте чули те
пуцње?

Сведок Зоран Петровић: Пуцњи су били као прасак, тако.

Председник већа: Како сте Ви реаговали након што сте чули
пуцње, као припадник обезбеђења?

Сведок Зоран Петровић: Па, нисам знао одакле се пуца.

Председник већа: Да ли сте Ви залегли, да ли сте извадили
пиштољ или пушку, шта сте имали од наоружања?
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Сведок Зоран Петровић: Не. Нисам залегао. Држао сам пиштољ
у руци.

Председник већа: Да ли сте вадили пиштољ?

Сведок Зоран Петровић: Да. Био ми је у руци.

Председник већа: Како реагујете? Где гледате у том тренутку
када сте чули пуцње?

Сведок Зоран Петровић: Па, према парку.

Председник већа: Да ли сте уопште обраћали пажњу и
усмеравали Ваш поглед у правцу улаза број 5 зграде Владе?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: За све време трајања тог догађаја?

Сведок Зоран Петровић: Кад је све ово прошло?

Председник већа: Па, за све време, кажем Вам, од тренутка када
је дошло до пуцњева и кретања возила, да ли су уносили тело
Премијера?

Сведок Зоран Петровић: То Трајковић је био на улазу број 5. 
Трајковић Зоран, то би могао он да Вам каже да ли је тело уношено..... 

Председник већа: Пазите, немојте Ви нама објашњавати ко шта
може да нам каже. Него нам Ви реците лично, шта сте Ви видели. Када
Вас питам да ли сте тамо посматрали, видели било шта, кретање возила,
људи из обезбеђења, начин њиховог кретања, да ли су улазили у зграду
Владе кроз улаз број 5, шта се дешавало унутра, да ли имате сазнања Ви
личних прво, а касније и посредно, да ли Вам је неко нешто говорио?
Дакле, прво нам одговорите овај први део.

Сведок Зоран Петровић: Не. Ја сам након пуцња, ја сам и даље
кренуо напред ка парку са пиштољем у руци.

Председник већа: Где идете према парку?

Сведок Зоран Петровић: Ка парку, али док дечко са четворке нам
није рекао, каже пуцано је са зграде, из зграде у Гепратовој.
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Председник већа: А ко је тај дечко који Вас је обавестио?

Сведок Зоран Петровић: Трајковић, овај, колега са четворке.
Тада је радио и он је баш нам је рекао да је пуцано са зграде.

Председник већа: Које зграде?

Сведок Зоран Петровић: Па из Гепратове.

Председник већа: И јесте ли Ви проверили то и одакле њему то
сазнање?

Сведок Зоран Петровић: Не.Ми смо пошли према згради онда ту
је било још полиције ту. Тако можда до, има сад ту нека дрвена зграда, е
дотле смо дошли, он каже одатле се пуцало. И то је то. После смо се
вратили. Вратио сам се на радно место.

Председник већа: Да ли сте Ви добили наредбу након овог
догађаја да узмете дуге цеви, припадници обезбеђења, дакле аутоматско
оружје?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Када сте добили ту наредбу? Да ли сте Ви
узимали то оружје и да ли сте се кретали и проверавали?

Сведок Зоран Петровић: После, после свега овога.

Председник већа: Па, добро после. У односу на те пуцње, два
пуцња, као што сте рекли у сведочењу, када сте добили ту наредбу, када
сте узели аутоматску пушку и да ли сте се кретали било где у околини,
да ли сте улазили у неку зграду, у циљу провера, хватања извршилаца и
тако даље?

Сведок Зоран Петровић: Нисам. Нисам улазио у зграду одакле се
пуцало. Нисам. Нисам ишао горе. А дуго наоружање, после смо.... 

Председник већа: Када после? Када сте добили наредбу и када
сте узели дуго наоружање?

Сведок Зоран Петровић: Па, после пуцња.

Председник већа: Можете ли да определите временски, колико
после пуцња?
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Сведок Зоран Петровић: Па, можда пет минута, тако.

Председник већа: Да ли сте тог критичног дана, када сте
обезбеђивали зграду Владе, уопште видели возила којим је дошао
покојни Премијер, да ли сте видели њега, приликом уласка у зграду
Владе, да ли сте видели Милана Веруовића, да ли сте приметили да ли је
неко погођен, рањен, на који начин им је пружена помоћ?

Сведок Зоран Петровић: Не. Био сам окренут леђима.

Председник већа: Реците нам како је реаговао припадник
обезбеђења који је био до Вас, са којим сте разговарали кажете, како сте,
у тренутку када су испаљени пуцњи?

Сведок Зоран Петровић: Па, он је рекао пуца се. Однекле се
пуца. После су ухватили заклон за бетонски зид.

Председник већа: Да ли је то био један припадник обезбеђења
или више њих који су ухватили заклон?

Сведок Зоран Петровић: Сад ја не могу рећи. Ја знам да је један.

Председник већа: Шта знате?

Сведок Зоран Петровић: Ја знам да је тај поред мене отишао.
Није више био са мном. Он је ухватио заклон.

Председник већа: Да ли сте приликом осматрања, у правцу парка
и зграда које се налазе у улици Адмирала Гепрата, видели кретање неких
лица? Да ли сте видели отворен прозор на згради у улици Адмирала
Гепрата број 14? 

Сведок Зоран Петровић: Нисам видео никакво кретање лица,
које би мени било сумњиво. А прозор на згради нисам видео уопште.

Председник већа: Реците нам у ком тренутку се Ви враћате до
зграде Владе да би узели аутоматско оружје,у односу на пуцње које сте
чули?

Сведок Зоран Петровић:Мислите временски?

Председник већа: Временски у ком тренутку кога сте срели,
овако излази из Вашег разговора да Ви практично сами туда идете, нити
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комуницирате било са ким, нити било шта разговарате, нити
коментаришете догађај?

Сведок Зоран Петровић: Не. Дошао је шеф. Дошао је шеф
обезбеђења Данило Копривица. Он је прво то наредио да се узме оружје.
Ми смо узели, са њим ошли смо. Вратио се са њим исто.

Председник већа: Да ли сте сазнали посредно, у разговору са
шефом обезбеђења, Данилом Копривицом и другим припадницима
обезбеђења, радницима у згради, шта се десило, да ли Вам је неко рекао
да су нешто видели, на који начин се одигравао цео догађај?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Да ли сте се интересовали?

Сведок Зоран Петровић: Јесам се интересовао. Али, нико није
знао.

Председник већа: Са ким сте разговарали о самом догађају од
припадника обезбеђења?

Сведок Зоран Петровић: Па, са колегама.

Председник већа: Па, са којим колегама? Можете ли да нам
кажете?

Сведок Зоран Петровић: Са Станковић Небојшом, са Гарић, он
је био на четворци, са Гарићем.

Председник већа: И шта су Вам они рекли о самом догађају?

Сведок Зоран Петровић: Па, кажу, штета што се ово догодило у
Влади, што је брука за нас, за обезбеђење Владе, зграде. Што се тако
трагичан догађај догодио, баш ту.

Председник већа: А да ли Ви сада имате неку трему?

Сведок Зоран Петровић: Мало.

Председник већа: Реците нам о самом догађају, да ли сте сазнали
дакле, посредно, из разговора са колегама, како се одвијао детаљније, то
је оно што интересује суд, на који начин је ушла колона возила са
Премијером, како је он изашао, на који начин је изашао, где и у ком
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тренутку је он погођен хицем? Да ли имате било каквих сазнања везано
за сам догађај кривични, који је предмет овог суђења?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Нико Вам никада ништа није рекао везано за
то?

Сведок Зоран Петровић: Па, да Вам право кажем, на ту тему
баш не разговарам.

Председник већа: А зашто? Је ли то била забрањена тема?

Сведок Зоран Петровић: Па, трагична.

Председник већа: Добро, трагична тема, али по природи ствари
човек се интересује и за трагичне ствари, ради разјашњавања и
утврђивања неких чињеница које су битне?

Сведок Зоран Петровић: Па, нисмо нешто на ту тему баш
разговарали стварно.

Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли чланови
већа имају питања? Судија Ната Месаровић, члан већа има право на
питања.

Члан већа судија Ната Месаровић: Рекли сте да сте чули два
пуцња. Да ли Вам је било јасно у тренутку када чујете звуке, где се то
пуца и куда?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Члан већа судија Ната Месаровић: Да ли то значи да сте тек од
овог радника из обезбеђења, који је поред Вас стајао, закључили да се
пуца према Влади Србије?

Сведок Зоран Петровић: Како сте рекли?

Члан већа судија Ната Месаровић: Да ли сте закључили онда да
се пуца према Влади, зато што Вам је то рекао овај радник обезбеђења
који је стајао поред Вас?

Сведок Зоран Петровић: Да.
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Члан већа судија Ната Месаровић: Колико сте дубоко ушли у
парк након тога што Вам је речено да је пуцано ка згради Владе Србије?

Сведок Зоран Петровић: Па, до краја бетонског зида.

Члан већа судија Ната Месаровић: Колико је то од места где сте
стајали?

Сведок Зоран Петровић: Па, једно 10 до 15 метара.

Члан већа судија Ната Месаровић: То сте са пиштољем, који сте
држали у руци је ли?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Члан већа судија Ната Месаровић: Је ли био репетиран?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Члан већа судија Ната Месаровић: Када сте дошли до зграде у
Гепратовој, да ли сте чули од некога да се одатле пуцало?

Сведок Зоран Петровић: Не. Чуо сам од Трајковића. Од Гарића.
Од Гарића са четворке.

Члан већа судија Ната Месаровић: Да ли сте Ви тога дана од
било кога чули да се пуцало из те зграде и да су лица побегла?

Сведок Зоран Петровић: Шта да ли сам тога дана?

Члан већа судија Ната Месаровић: Да ли сте тога дана чули да
се пуцало из Гепратове и да су лица побегла, ту док сте били на лицу
места на служби?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Члан већа судија Ната Месаровић: Хвала.

Председник већа: Право на питања има члан већа судија
Милимир Лукић.

Члан већа судија Милимир Лукић: Пре пуцања, шта сте имали
од наоружања и опреме код себе?
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Сведок Зоран Петровић: Код себе имали смо дуго и кратко
наоружање. Пиштољ.

Члан већа судија Милимир Лукић: Питао сам и за опрему.
Значи опишите све шта сте имали код себе. Помињете неку моторолу.
Све значи реците шта сте имали код себе.

Сведок Зоран Петровић: Моторолу, пиштољ «ЦЗ 99», имали смо
батеријску лампу, лисице, палицу, шлем, у кућици. Дуго наоружање,
пушку и оквир муниције.

Члан већа судија Милимир Лукић: Када Вам је командир
наредио да узмете дуго наоружање, Ви сте се вратили у ту кућицу да
узмете дуго наоружање?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Члан већа судија Милимир Лукић: Хвала. Толико. Немам више
питања.

Председник већа: Реците нам Ви сте радили тог дана 12. марта
2003. године, у преподневној смени?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Када сте дошли на посао?

Сведок Зоран Петровић: У осам.

Председник већа: Реците нам да ли сте видели возила којим се
кретао покојни Премијер др. Зоран Ђинђић са возилима из обезбеђења, у
дворишту зграде Владе?

Сведок Зоран Петровић: Да ли сам видео кад су улазили?

Председник већа: Не. То сте већ одговорили. Него, пре самог
догађаја, пре него што је дошао са возилом Премијер, да ли су се возила
из његове пратње налазила у дворишту зграде Владе испред улаза број
5? 

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Тог дана их уопште нисте видели?
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Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: А да ли знате уопште која су возила која је
користио покојни Премијер?

Сведок Зоран Петровић: Која су коришћена?

Председник већа: Коришћена за његов превоз и за његово
обезбеђивање. Јесте ли их икада видели Ви тамо?

Сведок Зоран Петровић: Јесам.

Председник већа: Па, реците која су?

Сведок Зоран Петровић: «БМВ». 

Председник већа: Шта «БМВ»? 

Сведок Зоран Петровић: «БМВ».  

Председник већа: Је ли један, два, да ли је било аутомобила
марке «Ауди»? 

Сведок Зоран Петровић: Јесте. «БМВ», «Ауди». 

Председник већа: Колико је возила долазило у пратњи покојног
Премијера уобичајено када је долазио у зграду?

Сведок Зоран Петровић: Три. У пратњи два.

Председник већа: А која је он за превоз користио?

Сведок Зоран Петровић: Па, обично «БМВ». 

Председник већа: Да ли знате карактеристике тих возила? Да ли
су блиндирана или нису?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Реците нам да ли знате било шта о видео
надзору дворишта и зграде Владе Републике Србије?

Сведок Зоран Петровић: Видео надзор је тога дана био искључен
у згради Владе Републике Србије.
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Председник већа: Одакле Вам је то познато?

Сведок Зоран Петровић: Па, видео надзор је поред дежурне
службе. Ми кад дођемо јер тај део зграде се реновирао. Комплет је
исељен видео надзор.

Председник већа: Када је престао да функционише видео надзор
у односу на сам догађај убиства Премијера 12. марта 2003. године?

Сведок Зоран Петровић: Стварно не бих Вам могао да кажем.

Председник већа: Да ли можете да одредите дан, два, месец,
више месеци?

Сведок Зоран Петровић: Па, 4, 5 дана. Тако.

Председник већа: А да ли знате по чијем налогу је то учињено и
ко је Вас обавестио о тој чињеници?

Сведок Зоран Петровић: Није нико. Обавестио нас није нико да
је искључен видео надзор.

Председник већа: А како сте Ви сазнали ту чињеницу да је
искључен?

Сведок Зоран Петровић: Па, цео спрат се реновирао и измештено
је.

Председник већа: Па, пазите, ако Ви знате да се реновира зграда,
не мора да укључи и чињеницу да је искључен видео надзор. Ко Вам је
то саопштио, да ли сте то видели Ви сами да се уклањају, да се склањају
камере, да не раде, да не функционишу? Извор сазнања, разумете? Да ли
сте ишли унутра па видели шта се радило или Вам је неко рекао?

Сведок Зоран Петровић: Видео сам ту где је био видео надзор
није више. Објекат се радио.

Председник већа: Реците нам шта Ви знате о видео надзору?
Како је функционисао, где су се налазиле камере, шта је обезбеђивало,
да ли је било снимање 24 часа, ко је вршио анализу тих снимака? Ко је
могао да нареди да се искључе камере?

Сведок Зоран Петровић: Не знам стварно.
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Председник већа: Не знате ништа?

Сведок Зоран Петровић: Ко је наредио да се искључе не знам.

Председник већа: А о самом функционисању видео надзора да
ли знате било шта?

Сведок Зоран Петровић: Не. То дечко има....Има одређено лице
које ради на камерама. На видео надзору.

Председник већа: Ко Вам је рекао да не раде камере?

Сведок Зоран Петровић: Па, шеф.Шеф Копривица.

Председник већа: Добро. Право на питања имају заменици
Специјалног тужиоца. Изволите.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може мало сведок ближе да објасни позицију те кућице у којој се он
налазио, у односу на улазна врата? Даљину је определио, мене
интересује у простору. Да ли је то било управно у односу на улазна
врата или дијагонално, лево или десно?

Председник већа: Чули сте питање па одговорите.

Сведок Зоран Петровић: У том..? 

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Та кућица
у којој сте се Ви налазили, у односу на улазна врата, на врата бој 5, да ли
су била директно преко пута врата, лево или десно?

Сведок Зоран Петровић: Па, мало је, она је померена ка, како да
Вам кажем, ка парку. На самој ивици до између парка, па како почиње
парк и бетонски зид.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Кад се
гледа од врата, је ли то десно или лево?

Сведок Зоран Петровић: Десно.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
добио информацију да долази Премијер је ли био у кућици или ван
кућице?
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Сведок Зоран Петровић: Испред кућице.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: На који
начин је добио ту информацију да долази Премијер?

Сведок Зоран Петровић: Обезбеђење се јавило да стиже.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Шта му је
обезбеђење саопштило? Је ли то била шифра или класично обавештење?

Сведок Зоран Петровић:Шифра.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Тог дана
на паркинг простору испред улаза број 5, да ли је било паркираних
аутомобила?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Заменик Специјалног тужиоца: Да ли зна колики број
аутомобила?

Сведок Зоран Петровић: Па, 4 или 5. Али више кућице.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Нисам
разумео.

Сведок Зоран Петровић: Више кућице су била паркирана
«Застава» и не знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Које
кућице?

Сведок Зоран Петровић: Где сам ја радио. На двојци.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
тај број аутомобила који је био тог дана на паркингу био уобичајен?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је
некада раније обзиром да је то радно место било лоцирано на паркинг
простору, видео долазак Премијера и његов улазак у зграду Владе?
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Сведок Зоран Петровић: Да ли?

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли сте
раније, имали прилику да видите директан улазак Премијера у зграду
Владе?

Сведок Зоран Петровић: Није моје да гледам улазак Премијера у
зграду, већ да гледам у парк и његову околину.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Па, добро.
Нисам Вас питао да ли је то Ваше, него сам Вас питао просто да ли сте
видели или нисте?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Како се
иначе улазило у зграду Владе? Како су функционисала та улазна врата
на улазу број 5? На који начин?

Сведок Зоран Петровић: Има човек ту. То је радно место број 6. 
Има ту човек који ради на улазу број 6 и он је задужен за то радно место.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: За шта је
задужен?

Сведок Зоран Петровић: Па, он је задужен ту за улазак.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: На који
начин је обављао тај свој посао регулисања уласка у зграду?

Сведок Зоран Петровић: Стварно ја не знам како он то регулише,
улазак, излазак, врата.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја немам
више питања, али бих само молио суд да сведоку предочи исказ који је
дао у претходном поступку, а везан је за његово данашње казивање да
није чуо доласком у улицу Адмирала Гепрата да су учиниоци, како он
каже, побегли са лица места. Мислим да је у том правцу у фази истраге
нешто друго говорио. Па да ту дилему расчистимо.

Председник већа: Ево, ја ћу Вам предочити део Вашег исказа на
записнику пред истражним судијом Посебног одељења Окружног суда у
Београду од 30. јуна 2003. године на страни другој. Пасус трећи,
последњи став. Кажете овако: «Неко је говорио да се пуцало из зграде до
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зграде Владе Србије. Убрзо сам добио наређење од свог шефа да узмемо
дуго наоружање и претражимо терен око зграде. Тако сам поступио.
Проценило се да је дошло до пуцања из зграде из улице Адмирала
Гепрата. Када смо тамо стигли сазнали смо да су лица која су била
осумњичена да су пуцала побегла из једне зграде у улици Адмирала
Гепрата. Тако смо ми дошли до података да се пуцало из те зграде». 
Зашто данас другачије говорите. Кажете да не знате ни одакле се пуцало,
ни која су лица била у згради?

Сведок Зоран Петровић: Не знам која су лица.

Председник већа: Нисте уопште говорили о лицима да су
побегла из зграде, нити сазнања и процене, као што сте рекли у истрази,
да се пуцало управо из зграде у улици Адмирала Гепрата?

Сведок Зоран Петровић: Поновите ми.

Председник већа: Чули сте шта сте рекли у истрази, о самом
догађају, везано за процену одакле су дошли хици, одакле се пуцало, на
основу којих процена је утврђено да је пуцано из улице Адмирала
Гепрата. О томе данас нисте говорили.

Сведок Зоран Петровић: Па, на основу сазнања из зграде, поред,
поред зграда, не знам барака нека.

Председник већа: Нисте тако говорили у истрази. Данас
говорите сасвим нешто друго. Говорите успорено, не знам већ како бих
то назвао, укочено. А сада када Вам предочавам овај исказ, кажете
проценило се да се пуцало из зграде у улици Адмирала Гепрата, и
кажете сазнали смо, дакле укључујући и Вас. Не знам ко су сада друга
лица. Претпостављам да су људи из обезбеђења. Да су, каже, лица која
су била осумњичена да су пуцала побегла из једне зграде у улици
Адмирала Гепрата. Јесте ли Ви то изјавили или не?Шта је тачно од овог
што причате данас и у истрази? То нас интересује.

Сведок Зоран Петровић: Па, ми смо дошли до сазнања да се
пуцало из зграде. Од тих лица из бараке. Узео је Данило Копривица
податке.

Председник већа: А да ли сте сазнали за то да су лица из
Адмирала Гепрата побегла?

Сведок Зоран Петровић: Да.
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Председник већа: Па, што то нисте рекли данас?

Сведок Зоран Петровић: Па, да. Да. Да.

Председник већа: Шта, да, да?

Сведок Зоран Петровић: Да су лица побегла.

Председник већа: Али о томе нисте реч проговорили данас на
главном претресу, а управо сам Вам омогућио да кажете све што знате о
предмету. То су битне ствари. Знате ли то да нисте проговорили реч о
томе? Ни да сте сазнали да се пуцало из зграде у улици Адмирала
Гепрата нити да су побегла лица из те зграде. Зашто то нисте рекли? Је
ли тачно ово што сте рекли у истрази?

Сведок Зоран Петровић: Да.

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

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: На почетку
исказа рекао је да је дечко са четворке рекао да се пуцало из улице
Адмирала Гепрата. Рекао је да не зна његово име, а касније је поменуо
да је Гарић. Је ли то исто лице или је више лица било на четворци?

Сведок Зоран Петровић: Не. Гарић се налазио тога дана на
четворци.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Шта је то
четворка? Је ли то кућица, улаз или нешто друго?

Сведок Зоран Петровић: То је паркинг за возила Владе.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Где се налази?

Сведок Зоран Петровић: Испод, срушена зграда где је бачена
бомба до Владе зграда.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли је видео
где се Гарић налазио у тренутку када је чуо пуцње?

Сведок Зоран Петровић: Да ли сам видео Гарића?
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Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: У тренутку
када су се чули пуцњи, да ли је видео где се налази Гарић?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: У истрази
каже проценило се да се дошло, да је до пуцања дошло из зграде у улици
Адмирала Гепрата. Ко је то проценио?

Сведок Зоран Петровић: Ко је проценио?Шеф.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Да ли је Гарић
први пут поменуо улицу Адмирала Гепрата као место са којег се пуцало
тек када су дошли на то место или пре тога?

Сведок Зоран Петровић: После. После тога.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: После чега?

Сведок Зоран Петровић: Па, после пуцњаве.

Председник већа: А да ли је то временски било пре него што сте
отишли са дугим цевима према тој згради?

Сведок Зоран Петровић: Не. После.

Председник већа: Када после? Можете ли да определите када
после, временски? После чега?

Сведок Зоран Петровић: После пуцњаве.

Председник већа: У односу на пуцњаву колико је протекло
времена? Где сте се Ви налазили у тренутку када Вам је то саопштио
припадник обезбеђења Гарић?

Сведок Зоран Петровић: Где сам се налазио? У парку.

Председник већа: Где тачно у парку?

Сведок Зоран Петровић: Поред тог бетонског зида.

Председник већа: Да ли је он пришао Вама, па Вам саопштио ту
чињеницу?
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Сведок Зоран Петровић: Не. Него преко станице.

Председник већа: Преко станице. Добро. Наставите са питањима.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Немам више
питања.

Адв. Рајко Даниловић: Он каже да није видео када су дошла
возила Премијера и пратње. Каже пре тога је добио информацију
шифровану да Премијер долази. Да ли је бар чуо кад су та возила
дошла?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Рајко Даниловић: Е, сада. Од тога када је чуо да су та
возила дошла, па до пуцња, једног, колико је од прилике прошло
времена, ако може да определи?

Сведок Зоран Петровић: Не бих могао.

Адв. Рајко Даниловић: Је ли дуже или краће, бар ако не можете
овако временски прецизније?

Сведок Зоран Петровић: Не могу.

Адв. Рајко Даниловић: Не можете. Добро. Направљен је видео
запис, направљен је аудио запис, он каже паф, паф. Описао је тако да
кажем звучно. Да ли може то мало да определи, како је то изгледало,
који је размак био? Да ли је то одмах једно за другим, да ли је неки
размак постојао између та два пуцња, ако може?

Сведок Зоран Петровић: Па, пуцњи један за другим, пап, пап,
тако.

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

Адв. Срђа Поповић: Само једно питање. Једнога тренутка Ви сте
казали тога дана су се јавили, мислећи на људе из кола који су
обезбеђивали Премијера. Кад Ви кажете тога дана су се јавили, да ли то
значи да се дешавало да се некада не јаве?

Сведок Зоран Петровић: Па, ретко су се јављали. Можда па тај
дан су се јавили.
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Адв. Срђа Поповић: Али, дешавало се..... 

Сведок Зоран Петровић: Али у већини случајева се не јављају
када долазе.

Адв. Срђа Поповић: Хвала лепо. То је све.

Председник већа: Право на питања има адв. Радивој Пауновић.
Изволите. Нема питања. Право на питања има адв. Варја Банић.
Изволите. Нема питања. Право на питања имају браниоци. Адв.
Момчило Булатовић. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Захваљујем судија. Ја ћу почети ово
питање које је колега Поповић сада поставио, каже, да су се јављали, па
каже, некад јесу, некад нису. Па ме интересује то када су се јављали,
коме су се јављали то људи из пратње?

Сведок Зоран Петровић:Шефу обезбеђења.

Адв. Момчило Булатовић: И како даље иде комуникација, када
се јаве шефу обезбеђења?

Сведок Зоран Петровић: Када се јаве шефу обезбеђења, па и ми,
сви слушају везу. Све их обавести.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли Вас шеф обавештава или је
евентуално моторола на истој фреквенцији па чујете сви истовремено?

Сведок Зоран Петровић: На истој фреквенцији.

Адв.Момчило Булатовић: Значи, сви чујете истовремено то?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Господине Петровићу, кажете
овде у истрази па ћу Вас питати због тога, да је Ваш задатак да
осматрате да неко непозвано не приђе згради. Која су то лица за Вас
непозвана?

Сведок Зоран Петровић: Да неко..... 

Адв. Момчило Булатовић: Непозван не приђе згради. Где да не
приђе, шта то значи? Хоћете ли ми објаснити мало то ближе?
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Сведок Зоран Петровић: Па, сва лица непозната, легитимисати,
проверити и не дозволити да приђу згради.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли господине Петровићу Ви
радите увек на истом месту или мењате те кућице?

Сведок Зоран Петровић:Мењам.

Адв. Момчило Булатовић: Ако радите некада на кућици која је
до улице, да ли сте некада били у прилици да легитимишете нека лица
која су ту радила нешто што је Вама били сумњиво, за ових 10, 12 
година колико сте радили?

Сведок Зоран Петровић: Ја сам радио на тројци. Легитимисали
смо лица али нисмо никада наишли на лица која су по потерници, по
било ком основу.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Уколико неко снима
телевизијском камером зграду Владе, са тротоара, са улице, преко пута и
тако то, и то приметите, да ли реагујете на то?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Хоћете ли ми објаснити поступак,
како реагујете?

Сведок Зоран Петровић: Па, добар дан господине. Полицајац тај
и тај. Поздравиш га. Ваша лична карта, документа ваша. Провери се
преко шефа, може ли да снима зграду, не може да снима. Или може или
не може. Ако не може, онда нема снимања. Али, сада је дозвољено
снимање.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Тога дана, говорим о том дану
12. марту, да ли сте приметили било кога и око зграде Владе на било ком
месту да покушава да снима зграду Владе или било шта?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв.Момчило Булатовић: Од осам па до критичног времена?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв.Момчило Булатовић: Никога?



28

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Кажете да радио везом добијате вест
да долази Премијер. И рекли сте малопре на питање мислим
председника већа, или тужиоца, није ни битно, да је то шифрована, да
сте шифром обавештени. Да ли Вам значи нешто шифра «Морава 6»? 

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв.Момчило Булатовић: Да ли Вам значи нешто «Морава 5»? 

Сведок Зоран Петровић: Не знам, већ сам заборавио све шифре.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли Вам значи нешто шифра
«Морава 680»? 

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв.Момчило Булатовић: Добро.

Сведок Зоран Петровић: Шифре се мењају.

Адв.Момчило Булатовић: Ако се шифре мењају, ко је упознат са
шифрама?

Сведок Зоран Петровић: Шеф.

Адв.Момчило Булатовић: Ко мења шифре?

Сведок Зоран Петровић: Шеф обезбеђења.

Адв.Момчило Булатовић: Ко мења шифре?

Сведок Зоран Петровић: Па, не знам. Углавном шеф саопшти
шифру да се мења.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате временски, да ли постоји
неки временски интервал на коме се врши промена шифри?

Сведок Зоран Петровић: Не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Тога дана кажете дошли сте у 8 сати
ујутру и радите у тој кућици тамо која је 20-так метара од улаза 5. И ту
постоји паркинг. Да ли је тај паркинг био попуњен кад сте Ви дошли, да



29

ли су улазила возила, излазила, колико је возила било? Мало сте нешто
говорили о томе.

Сведок Зоран Петровић: Празан је паркинг био тога дана, сем
тих 5 возила изнад кућице.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је то уобичајено да тај паркинг
буде празан?

Сведок Зоран Петровић: Па, зависи. Тај дан је био празан.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Господине Петровићу, реците
ми још ово, да ли знате ко све користи улаз 5 да уђе у зграду Владе? Да
ли имате сазнања о томе, ко је могао да га користи?

Сведок Зоран Петровић: Улаз 5 може да користи Премијер,
може да га користи сви министри.

Адв. Момчило Булатовић: Сви министри. Да ли знате
евентуално, ко је тога дана био све од функционера, министара у згради
Владе Србије?

Сведок Зоран Петровић: Не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Нисте видели никога да је ушао од 8 
до 12 или?

Сведок Зоран Петровић: Па, празан паркинг.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Кажете да сте чули два пуцња,
па је колега Даниловић то покушао да објасни како сте чули. Мене
интересује да ли је био интензитет тих пуцњева исти? Да ли су били исте
јачине?

Сведок Зоран Петровић: Не знам стварно.Мислите овако..... 

Адв.Момчило Булатовић: Да ли су били истог звука?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. У моменту када сте чули те
пуцњеве колико сам разумео Ваша пажња је усмерена према парку и
улици Адмирала Гепрата. Да ли сте тада, када сте чули те пуцње могли
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да закључите да ли долазе испред Вас, иза Вас, са стране, лево, десно
или било шта?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Кажете да сте након тога, да је дошао
Ваш шеф Копривица, дао наредбу, рекли сте, после 5 минута да узмете
дуго наоружање и онда сте отишли према парку, односно згради у
Гепратовој. Да ли се сећате ко је све био у тој, са Вама, осим Копривице,
када сте дошли до зграде у Гепратовој?

Сведок Зоран Петровић: Стварно не могу да се сетим ко је све
био још.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Од неких лица тамо из неке
бараке, ако сам разумео, сте добили информацију да се пуцало је ли
тако?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Рекли сте да је неко узимао
неке изјаве, или податке?

Сведок Зоран Петровић: Да. Али не знам ко је узимао.

Адв. Момчило Булатовић: Малопре сте рекли да је узимао
Копривица.

Сведок Зоран Петровић: Не. Него из зграде су рекли, онда је не
знам ту већ ко је био поред, је узео податке од тих људи из зграде. Ко је
узео не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Реците ми још ово. Колико сте
се дуго задржали Ви код Гепратове улице тамо?

Сведок Зоран Петровић: Ја код Гепратове улице.... 

Адв.Момчило Булатовић: Односно код зграде, код парка.... 

Сведок Зоран Петровић: Код парка временски, па не знам
стварно. Не могу сада да проценим колико смо се задржали.

Адв. Момчило Булатовић: Када сте се враћали, гледате према
улазу број 5, да ли сте видели возила којима је дошао покојни
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председник Владе и пратња да су била на паркингу испред улаза? Да ли
се сећате тога?

Сведок Зоран Петровић: Не. Тада је наступила, тада они су већ
отишли.

Адв. Момчило Булатовић: Значи већ су отишли. Нисте видели
тренутак кад су отишли, како су отишли?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Кажете у истрази да је дошло
до неке пометње након та два пуцња. Неко је говорио да се пуцало из
зграде до Владе Србије. Да ли се сећате ко Вам је то рекао, и на основу
чега је таква процена била?

Сведок Зоран Петровић: Па, да је пуцано, да је из зграде поред
Владе, па, до зграде, па мислим то су само нагађања. То су нагађања, да
ли се пуца.Можда, можда из зграде.

Адв. Момчило Булатовић: Када су та нагађања била присутна? У
ком моменту, везано за све ово дешавање?

Сведок Зоран Петровић: После пуцња.

Адв.Момчило Булатовић: Ког?

Сведок Зоран Петровић: После оба пуцња.

Адв. Момчило Булатовић: Је ли знате од кога су уследили такви
закључци?

Сведок Зоран Петровић: Па, то су само претпоставке биле.

Адв.Момчило Булатовић: Чије?

Сведок Зоран Петровић: Па, не знам иза мене су били људи. Ја
не знам, неко је рекао од тих људи. Стварно не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Је ли било више, сећате ли се бар
броја отприлике колико их је било?

Сведок Зоран Петровић: Не.
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Адв. Момчило Булатовић: Реците ми господине Петровићу да ли
сте Ви након овог догађаја, кад се све то завршило, улазили у зграду
Владе Србије?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв.Момчило Булатовић: На који улаз?

Сведок Зоран Петровић: Па, на улаз 5, на улаз 3, на улаз..... 

Адв. Момчило Булатовић: Тај дан. Говорим тај дан, на улаз 5 сте
улазили?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте приметили нешто чудно да
се дешава, да се дешава нешто на улазу 5, да не будем сугестиван? Да ли
се нешто дешава на улазу 5, да ли има људи, да ли неко нешто ту ради?

Сведок Зоран Петровић: Па, ту је гужва била. Пошто се
обезбеђивало место, лице места. Углавном се улазило после.

Адв.Момчило Булатовић: Да ли сте тада..... 

Сведок Зоран Петровић: После увиђаја.

Адв. Момчило Булатовић: Ја говорим пре увиђаја. До увиђаја
још нисмо дошли. Пре увиђаја говорим, да ли сте улазили у зграду
Владе?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте улазили у зграду Владе за
време увиђаја?

Сведок Зоран Петровић: За време увиђаја?

Адв.Момчило Булатовић: Да.

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате када је дошла увиђајна
екипа, у односу на ове пуцње, да вежемо за то време?
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Сведок Зоран Петровић: Па, 15, 20 минута. 20 минута.

Адв. Момчило Булатовић: 20 минута након тога. Да ли сте тада
евентуално видели некога од министара, функционера да је ту присутан?

Сведок Зоран Петровић: Тада, ја мислим да је дошао само Човић.

Адв. Момчило Булатовић: Само Човић. Да ли сте видели
господина Јањушевића ту негде?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте видели Чедомира
Јовановића можда ту?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте видели Ненада Милића
можда ту?

Сведок Зоран Петровић: Он је после дошао. Још можда па после
увиђајне екипе.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте видели Бебу Поповића
можда?

Сведок Зоран Петровић: Тада?

Адв.Момчило Булатовић: Да.

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је неко од Вас мимо суда, мимо
полиције, или било шта, тражио било какву изјаву да дате?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв.Момчило Булатовић: Хвала. Немам питања више.

Председник већа: Право на питања има адв. Славиша
Вукосављевић.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли сведок може да нам каже
како се зове Гарић?
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Сведок Зоран Петровић: Гарић Мирослав.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли Гарић и даље ради на
пословима обезбеђења?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли сведок може да се изјасни
обзиром да је у опису његовог радног места да у тренутку када Премијер
улази он се окреће према парку, дакле леђима окренут Премијер. Да ли
може обзиром да је чуо пуцње, изјаснио се да не зна из ког правца
долазе пуцњи. Да ли у том тренутку, обзиром да посматра улицу
Адмирала Гепрата, да ли види бљесак, да ли види дим, да ли види било
какво неприродно понашање, кретање, или било шта што указује на
некакву опасност?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Славиша Вукосављевић: Сведок наводи да не зна ко је дао
налог да се искључе камере, али да постоји лице које контролише рад
видео надзора. Да ли сведок може да се изјасни ко је лице које
контролише рад видео надзора?

Сведок Зоран Петровић: Не знам стварно ко је тога дана радио
на камерама, управо ко је тога дана радио. Јер камере нису радиле.

Адв. Славиша Вукосављевић: А ко обично контролише рад
видео надзора?

Сведок Зоран Петровић: Не знам стварно.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли сведок може да се изјасни
када је радник из Премијеровог обезбеђења, од кога је чуо речи, пуца се,
да је себи нашао заклон. Где је нашао заклон, према ком правцу? Нашао
је заклон. Да ли заклон према згради Владе, према улици Адмирала
Гепрата, према Немањиној или у ком правцу?

Сведок Зоран Петровић: Према бетонском зиду.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да. Бетонски зид је заклон, али
заклон из ког правца? Од ког правца?

Председник већа доноси
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Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Вукосављевића зато што је
сугестивно.

Адв. Славиша Вукосављевић: Није сугестивно председниче. Ја
се извињавам.

Председник већа: Можете приговорити на одлуку председника
већа, иначе не можете Ви нешто сугерисати из ког правца.Шта значи из
ког правца?

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли може да нам опише сведок
обзиром да је био присутан и да је видео радника обезбеђења Премијера,
када је нашао себи заклон? Је ли извадио пиштољ или какво оружје
радник обезбеђења?

Сведок Зоран Петровић:Што је био поред мене?

Адв. Славиша Вукосављевић: Радник Премијеровог обезбеђења.

Сведок Зоран Петровић: Пиштољ, не знам да ли је извадио, али
ја сам извадио пиштољ.

Адв. Славиша Вукосављевић: Када је нашао заклон, из ког
правца је по Вашем виђењу он сматрао да му долази опасност?

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Вукосављевића зато што је
сугестивно.

Адв. Славиша Вукосављевић: У истрази сведок каже да ништа
сумњиво није приметио, тако нешто нисам приметио ни тога дана.
Поред тога, у парку је било жбунасто дрвеће које нам је заклањало
поглед према зградама према овој улици. Мисли на улицу Адмирала
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Гепрата. Да ли је обзиром да је 12. март, о каквом се жбунастом дрвећу
ради?

Сведок Зоран Петровић: Па, ја не знам стварно да наведем која је
врста.

Адв. Славиша Вукосављевић: Листопадно, четинар?

Сведок Зоран Петровић: Четинар. И ниско неко растиње.

Адв. Славиша Вукосављевић: Колико високо?

Сведок Зоран Петровић: Па, тако велики жбун.

Председник већа: Констатује се да сведок показује на висину од
метар и двадесет центиметара.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је из аспекта безбедности
сведоку било, да ли му је указивало да такво жбунасто дрвеће може бити
било каква препрека или опасност за безбедност свих у Влади, па и
Премијера?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је коме указао на опасност и
на препреку визуелну макар која се јавља у виду жбунастог дрвећа?
Раније макар?

Сведок Зоран Петровић: Раније да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Коме?

Сведок Зоран Петровић: Не знам шеф ко је био. Променуло се.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је шеф обезбеђења
Копривица био упознат са примедбом сведока да се ради о препреци
која у једном тренутку може бити некаква опасност по безбедност?

Сведок Зоран Петровић: Он то зна. Он зна да је то и добро
познаје тај део парка.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли сведок може да се изјасни,
да нам ближе определи позицију четворке, на којој ради Гарић? Је ли
четворка ближа Немањиној или улици Адмирала Гепрата?
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Сведок Зоран Петровић: Немањиној.

Адв. Славиша Вукосављевић: Постављам питање и остављам
председнику да дозволи или не. Ако сведок који гледа на улицу
Адмирала Гепрата ближе улици Адмирала Гепрата, чује од радника са
четворке Гарића..... 

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Вукосављевић Славише зато што је
сугестивно и полази од хипотетичких претпоставки везано за виђење
лица о чему сазнања сведок који се саслушава Зоран Петровић нема
сазнања.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је сведок после свега, да ли
је после увиђаја, са Гарићем имао било какав контакт?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је сведок разговарао са
Гарићем управо на тему самог критичног момента?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли му је тада Гарић рекао на
који начин је утврдио да пуцњи долазе из Адмирала Гепрата?

Сведок Зоран Петровић: Већ сам објаснио.

Адв. Славиша Вукосављевић: Ја нисам чуо објашњење. Молим
да се понови.

Сведок Зоран Петровић: Већ сам објаснио и рекао сам да из
зграде смо добили податке, добили смо информацију да се пуцало из
зграде у Адмирала Гепрата.

Адв. Славиша Вукосављевић: Из зграде или од Гарића?

Сведок Зоран Петровић: Из зграде.
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Председник већа: Колега, немојте намерно, сугестивно тумачити
нешто што није. Сачекајте да ја кажем. Ја руководим претресом. Упадате
у реч. Елементарна пристојност налаже да прво ја завршим мисао. Прво,
не можете говорити на тај начин зато што то није тачно, јер он управо
сада, сведок, Зоран Петровић, говори о томе да је сведок Гарић чуо за ту
информацију, па је на основу тога говорио. Немојте интерпретирати
нешто што није тачно. Изволите. Наставите са питањима.

Адв. Славиша Вукосављевић: Ја се извињавам, само да
дефинишемо, јер очито..... 

Председник већа: Па, дефинисано је, него Вама треба изгледа да
напише писмено, везано за то.

Адв. Славиша Станковић: Ја водим белешку, и ја је водим. Па
сам уписао управо и шта је сведок и рекао. Ја се извињавам. Да ли у
редовној обуци сведока спада и познавање ватреног оружја и руковање
ватреним оружјем?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли имају редовна гађања?

Сведок Зоран Петровић: Редовна гађања?

Адв. Славиша Вукосављевић: Да. У оквиру припреме, вежбе?

Сведок Зоран Петровић: Редовна имају, али се не спроводе.

Адв. Славиша Вукосављевић: Када сте имали последње гађање у
оквиру припрема, тренинга?

Сведок Зоран Петровић: Не знам. Не сећам се задњег.

Адв. Славиша Вукосављевић: Обзиром да је сведок 10 година
радник МУП-а и обезбеђења, да ли сведок може да определи према свом
искуству из ког оружја су се чула два пуцња о којима говорим?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Славиша Вукосављевић: Ни калибар?

Сведок Зоран Петровић: Не.
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Адв. Славиша Вукосављевић: Немам више питања. Предлог за
саслушање сведока Гарића ставићу у писменој форми. Хвала.

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

Адв. Александар Поповић: Замолио бих сведока ако може
укратко да нам објасни, долази на посао у 8 ујутру, и шта ради?

Председник већа: Колега, немојте почињати са причама, него
поставите питање.

Адв. Александар Поповић: Баш сам поставио питање.

Председник већа: Нисте поставили. Почињете са причом,
уводом, шта је било, како је било. Поставите питање. Упитни облик
коначно.

Адв. Александар Поповић:Шта ради када дође ујутру у 8 сати на
посао, у смислу где му се налази столица, да ли стоји у кућици, или седи,
где гледа, да ли гледа све време у истом правцу, да ли има обавезу да
обилази неки део? То је питање судија.

Председник већа: Изволите, одговорите.

Сведок Зоран Петровић: У обавези има само краћа пауза од 5 до
10 минута, у кућици да се одморим. Имаш обавезу да шеташ около. У
том делу, што ти припада на радном месту. Само ради краће паузе да
одмориш.

Адв. Александар Поповић: Добро. Рекли сте да тог дана ништа
нисте приметили сумњиво, да ли то значи.......... 

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Колега, ја Вас опет опомињем. Одузећу Вам
право да постављате питања. Немојте ништа понављати него поставите
питања. Рекли сте ово, рекли сте оно. Питања.

Адв. Александар Поповић: Морам појаснити на шта је усмерено
питање.
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Председник већа: Па, немојте га појашњавати, него ћемо чути у
разумети шта је рекао и анализирати касније, а не сад Ви хоћете да Вам
да значење одређеног термина.

Адв. Александар Поповић: Да ли сте све време у време
критичног догађаја имали са собом моторолу?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Александар Поповић: Хоћете ли нам објаснити уколико
можете, појам панике? Рекли сте да је настала паника, ако можете мало
ближе, шта то значи паника?

Сведок Зоран Петровић: Паника? Паника уопште паника је
завладала. Паника. Буквално, не знам да ли сте икада били у тој
ситуацији, али.... 

Адв. Александар Поповић: Извињавам се, рекао је нешто виче,
вришти, чујете неке, мислим у том неком смислу, уколико можете?

Председник већа: Ако не можете да објасните детаљније, реците
не можете, да завршимо са тим.

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Александар Поповић: Кажите ми да ли је, Ви сте отишли ка
улици Адмирала Гепрата, након тога......... 

Председник већа: Колега, опет Вас опомињем. Поставите
питање.

Адв. Александар Поповић: Не могу судија поставити питање док
не кажем на шта се питање односи.

Председник већа: То је питање Ваше способности. Али иначе
питање треба да поставите.

Адв. Александар Поповић: Па, констатујте да је сведок укочен,
да има трему, да и Ви му постављате питања тако што му објашњавате.

Председник већа: Колега, немојте злоупотребљавати говорницу.
Сад би Ви да констатујете оно што треба само суд искључиво да ради.
Хоћете да преуземете ингеренције суда?
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Адв. Александар Поповић: Хвала. Немам питања више.

Председник већа: Право на питања има адв. Дејан Лазаревић.

Констатује се да нема питања.

Адв. Драган Крстићевић нема питања.

Адв.Жељко Грбовић нема питања.

Адв. Горан Петронијевић. Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Дозвољавате ли непосредно да
постављам питања или преко Вас?

Председник већа: Можете непосредно.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли можете да се сетите до ког
времена, или тачније, до колико сати, сте тог дана били на послу?

Сведок Зоран Петровић: На послу тога дана био сам тај цео дан
до сутрадан ујутру.

Адв. Горан Петронијевић: А колико Вам иначе траје смена када
радите?

Сведок Зоран Петровић: 8, 10 а и дуже, сати. По потреби посла.

Адв. Горан Петронијевић: Да не улазимо сада од чега то зависи,
било би много компликовано. Да ли можете да се изјасните колико је тог
дана полицајаца, значи Ваших колега, било на обезбеђењу, односно
радило на обезбеђењу зграде Владе?

Сведок Зоран Петровић: Мислите на спољашњем обезбеђењу?

Адв. Горан Петронијевић: Тако је, на спољашњем обезбеђењу.

Сведок Зоран Петровић: На спољашњем обезбеђењу било је
четири полицајаца.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли можете сада да нам прецизно
дате њихов распоред у тренутку када се ово догађало, или непосредно
пре тога? Ако знате нормално.
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Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Кажите ми да ли постоји
стражарско место, односно кућица на горњем ободу парка, на додиру са
зградом Владе Републике Србије, на излазу према улици Кнеза Милоша?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Постоји?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је ту био полицајац, Ваш
колега, у време када се ово догађало?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Знате ли ко је био у тој кућици?

Сведок Зоран Петровић: Не могу да се сетим.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Да ли по Вашем мишљењу,
односно по ономе што Ви знате, имајући у виду познавање тог терена, из
те кућице полицајац који се налази може да види зграду, претпостављам
зграду одакле се пуцало, како сте рекли?

Сведок Зоран Петровић: Да ли може да види зграду?

Адв. Горан Петронијевић: Да. Да ли има, да ли из те кућице,
дакле, говорим о кућици овој на углу са Кнеза Милоша?

Сведок Зоран Петровић: Може да види.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли то може да види и онај из
кућице испод зграде која је бомбардована?

Сведок Зоран Петровић: Може.

Адв. Горан Петронијевић: Након самог догађаја, да ли сте
прилазили лицу места, дакле, улазу 5 у зграду Владе Републике Србије?

Сведок Зоран Петровић: Након?
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Адв. Горан Петронијевић: Након овог читавог догађаја, када сте
се вратили из парка, да ли сте прилазили самом лицу места?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Јесте?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте видели неке трагове који су
Вама били уочљиви?

Сведок Зоран Петровић: Видела се крв.

Адв. Горан Петронијевић: Где сте видели ту крв?

Сведок Зоран Петровић: На самом улазу.

Адв. Горан Петронијевић: Можете ли ближе да определите, кад
кажете улаз, да ли то значи подест, праг, до улаза?

Сведок Зоран Петровић: Па, испред прага сам видео.

Адв. Горан Петронијевић: Испред прага?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте још негде евентуално
видели крв, ако можете да се сетите?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Да ли Вам је познато да ли
постоје стражарска места око зграде, која се налази преко пута Владе
Републике Србије, дакле, преко улице, а то је зграда Министарства
иностраних послова?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: А да ли ближе згради Владе
Републике Србије односно да ли Вам је познато колико кућица постоји
ближе улици Немањиној?
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Сведок Зоран Петровић: Постоји једна наспрам у Немањиној,
преко пута «ЦИП-а». Постоји, али ту човек ретко бива.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли опет по Вашем виђењу, имајући
у виду познавање тог простора и да сте радили са тим кућицама, човек
који седи у тој кућици, може да има преглед онога што се догађа према
парку и према Гепратовој улици?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Не може. Добро. Да ли Вам је познато
да ли се у тој кућици тог дана налазио неко од Ваших колега
полицајаца?

Сведок Зоран Петровић: Не знам.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Пре самог догађаја, да ли
имате сазнања да ли су нека трећа лица боравила у згради Владе
Републике Србије, конкретно мислим на мајсторе, пошто сте рекли да су
се изводили радови?

Сведок Зоран Петровић: Да. Изводе се радови.Мајстори?

Адв. Горан Петронијевић: Да. Да ли је било неких људи који су
били унутар зграде, да Ви знате?

Сведок Зоран Петровић: Па, мајстора је било. Ја лично њих баш
оно лично не знам.

Адв. Горан Петронијевић: Не. Нисте ме разумели. Извињавам се.
Не да ли их Ви познајете, него да ли имате сазнања, да ли сте видели, да
се унутра налазе неки људи који нису ни обезбеђење, ни радници зграде
Владе Републике Србије, за које би могли да кажете да су мајстори?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Нисте их видели?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Да ли можете да се изјасните
непосредно пре када сте чули, како сте малочас рекли, да Премијер
долази, преко везе, да ли су врата улаза број 5 била отворена или
затворена?
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Сведок Зоран Петровић: Не знам.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте и у једном тренутку, од
момента када сте изашли из кућице, и себе довели у позицију коју, како
сте малопре описали, погледали према вратима број 5? 

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. У моменту када сте прилазили
улазу, како сте малочас рекли, одговорили на моје питање, да ли су тада
врата била, дакле, након догађаја, отворена?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Јесу. На који начин?

Сведок Зоран Петровић: Па, била су отворена.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли их је неко држао, да ли су била
са неким механизмом или како?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Сама су била отворена?

Сведок Зоран Петровић: Била су отворена.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли Вам је познато како се и на који
начин обезбеђују врата да би била отворена?

Сведок Зоран Петровић: Како?

Адв. Горан Петронијевић: На који начин се доводи до тога да ли
постоји неки механизам, нека помоћна радња или било шта друго, која
се примењује на та врата, да би врата остала отворена?

Сведок Зоран Петровић: Има електрични, притисне се и онда се
врата отворе.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли евентуално имате сазнања да је
некаквих радова било и на згради Министарства иностраних послова,
преко пута?
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Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Да ли сте у оквиру Вашег рада,
на обезбеђењу зграде, заједно са колегама, имали икаквих разговора,
договора и да ли је уопште истицан проблем безбедности зграде Владе
посебно у односу на зграду до вас, која је бомбардована?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Никада пре тога?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Нико Вам није скретао пажњу да би
евентуално одатле могла да дође нека опасност или тако нешто, пре овог
догађаја, значи немојте везивати за овај догађај?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Гледали сте према парку, да ли сте
уочили неког пролазника, шетача, децу или било кога? Значи било који
детаљ да се неко кретао парком, непосредно пре ова два пуцња која сте
описали?

Сведок Зоран Петровић: Тада нисам никога видео.

Адв. Горан Петронијевић: Никога нисте видели?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Када сте прилазили згради у
Гепратовој, да ли сте тада неког уочили, трчећи или већ како сте ходали?

Сведок Зоран Петровић: Па, било је пролазника. Сад, ја, било је
пролазника, јер је то пешачка стаза.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли Вам је познато да се неки локал
налази у близини те зграде у Гепратовој улици, мислим неку кафану,
кафић и слично?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је ту било људи када сте
дошли?
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Сведок Зоран Петровић: Па, нисам ја ишао тамо.

Адв. Горан Петронијевић: А, нисте до тамо. Ја се извињавам,
није било намере. Толико судија. Немам више питања. Хвала.

Председник већа: Право на питања има адв. Биљана Кајганић.
Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: Хвала. Да ли може сведок да нам каже
како гласи дословце обавештење о доласку Премијера?

Сведок Зоран Петровић: Шифра.

Адв. Биљана Кајганић: Кажите, изговорите.

Сведок Зоран Петровић: Шифра, зависи коју одреди шеф.
Шифра.

Адв. Биљана Кајганић: Ја сам поставила питање да ли може
сведок да каже како гласи обавештење о доласку Премијера критичном
приликом?

Сведок Зоран Петровић: Заборавио сам сада која је шифра била.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли може сведок да нам каже да ли је
овом приликом чуо на мотороли оно што су остали чули, или је оно што
је сада на почетку излагања рекао, да је Копривица Данило њему рекао о
доласку Премијера?

Председник већа: Одговорио је на то колегинице.

Адв. Биљана Кајганић: Па то је у колизији.

Председник већа: Није у колизији јер је објаснио адвокату
Момчилу Булатовићу се односило оно што је рекао шеф Данило
Копривица да су то сви чули путем мотороле.

Адв. Биљана Кајганић: Јесте, али он је рекао истовремено да му
је Копривица саопштио то. То није исто.

Председник већа: Он је то већ објаснио колегинице. Ако Ви
налазите противречност у реду. То је Ваше право. А иначе није
противречно.
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Адв. Биљана Кајганић: Па, боље да разјаснимо овде него да
останемо у дилеми. Очигледно је то противречност. Да ли му је неко
рекао нешто или је чуо оно што су сви остали чули?

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Биљане Кајганић, с обзиром да
сама измишља противречност која не постоји и која је разјашњена.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли је шифра гласила по броју или нека
друга ознака била? Да ли може да каже?

Сведок Зоран Петровић: По броју.

Адв. Биљана Кајганић: Ко је био «Морава 6», да ли можете да
нам кажете?

Сведок Зоран Петровић: «Морава 6»? Не знам стварно.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли је сведоку познато да ли је након
критичног догађаја, било неких радова на вратима број 5 и ако јесте у
чему су се они састојали и када су били?

Сведок Зоран Петровић: Радови?

Адв. Биљана Кајганић: На вратима.

Сведок Зоран Петровић: Није ми познато.

Адв. Биљана Кајганић: Добро. Да ли је сведоку познато да ли је
критичном приликом у згради Владе, било присутно лице по имену
Тоша, да ли зна његово презиме и функцију?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли је сведок прво чуо да се пуцало, да
се причало да се пуцало из зграде до зграде Владе?

Председник већа доноси
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Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање јер је сведок већ одговорио на то
питање.

Адв. Биљана Кајганић: Да. Он је рекао да се пуцало, али није
рекао у односу на оно о чему је било речи, да се пуцало, да је касније
чуо да се, односно ја кажем да се касније чуло, али није он децидирано
рекао, да се пуцало из Адмирала Гепрата. Ја сам у односу на те две
ствари хтела да чујем. Да нам се сведок изјасни. Када се заправо, када је
он чуо, да ли је прво чуо причу да се пуцало из зграде до зграде Владе, а
након тога из Адмирала Гепрата или је било другачије?

Председник већа: Одговорите.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли сте прво чули да се причало да се
пуцало из зграде до зграде Владе, па након тога да је речено да се...... 

Сведок Зоран Петровић: После.

Адв. Биљана Кајганић:Шта после?

Сведок Зоран Петровић: После пуцња.

Адв. Биљана Кајганић: Па, после пуцња је све било, после
пуцња.

Сведок Зоран Петровић: После пуцња.

Адв. Биљана Кајганић: Па, да. Али, када сте чули, да ли сте прво
чули да се пуцало из зграде до зграде Владе па након тога да сте чули да
се причало да се пуцало из Адмирала Гепрата? Да ли је то било тако?

Сведок Зоран Петровић: Није ми јасно.

Адв. Биљана Кајганић: Шта сте прво чули, да ли се пуцало из
Адмирала Гепрата или из зграде Владе, из зграде до зграде Владе?

Сведок Зоран Петровић:Шта смо прво чули?

Адв. Биљана Кајганић: Да.Шта сте прво чули?
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Сведок Зоран Петровић: Да ли се пуцало из зграде до Владе или
из Гепратове?

Адв. Биљана Кајганић: Да.

Сведок Зоран Петровић: Из Гепрата.

Адв. Биљана Кајганић: То сте прво чули?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Само ради разјашњења. Пошто колегиницу
адвоката Биљану Кајганић интересује када сте Ви од било кога чули у
тој паници, а и касније у разговорима, као што сте данас сведочили, да
ли сте прво чули за изјаву било кога, од присутних, да је пуцано из
зграде која је срушена, до зграде Владе, да ли сте прво ту тезу чули,
претпоставку као што сте рекли да је пуцано, или сте прво чули да је
пуцано из Адмирала Гепрата? Значи у односу на сам догађај, два пуцња,
шта сте прво чули? Пуца се не знам, из те зграде?

Сведок Зоран Петровић: Пуцањ. Два пуцња.

Председник већа: Не. Оно што чујете касније, након што су
прошли пуцњи.

Сведок Зоран Петровић: Прасак.

Председник већа: Не. Да ли разумете шта Вам ја постављам
питање? Значи Ви сте у сведочењу у истрази, а и данас на главном
претресу рекли да сте чули две претпоставке, одакле се пуцало. Да ли
сте чули прво за ову претпоставку да се пуцало из зграде која је
бомбардована и срушена, до зграде Владе, или сте чули за тезу да се
пуцало из правца улице Адмирала Гепрата?

Сведок Зоран Петровић: Прво сам чуо ово до зграде.

Председник већа: А касније сте чули ово, као што сте објаснили?

Сведок Зоран Петровић: Да.

Председник већа: Добро. Разјаснили смо то. Изволите, адв.
Биљана Кајганић, има наставак питања.
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Адв. Биљана Кајганић: Да ли је приликом увиђаја позиван да
даје изјаву или након тога у Министарству унутрашњих послова, да ли је
давао изјаву, поводом критичног догађаја?

Сведок Зоран Петровић: Да. После 48 сати. Тако. у «29. 
Новембра». 

Адв. Биљана Кајганић: На лицу места, да ли Вас је приликом
увиђаја, да ли сте том приликом давали изјаву?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Биљана Кајганић: Добро. Хвала. Ништа.

Председник већа: Право на питања има адв. Вељко Делибашић.
Адв. Зоран Николић. Нема питања. Право на питања има адв.
Александар Ђорђевић.

Адв. Александар Ђорђевић: Само кратко судија. Хвала. Ако
дозволите непосредно, шта је тачно Ваша зона осматрања, мислим шта
би требало да буде Ваша зона осматрања, по плану обезбеђења,
приликом наиласка Премијера у круг, уласка у круг дворишта зграде
Србије, Владе Србије?

Сведок Зоран Петровић: Парк.

Адв. Александар Ђорђевић: Сад ту мени мало није јасно, пошто
ја добро познајем ту ситуацију, када кажете парк, да ли мислите на онај
травнати део парка или мислите на онај паркинг простор од кућице ка
згради Адмирала Гепрата, из које је наводно пуцано?

Сведок Зоран Петровић: Па, у том, овако, у том делу ка парку
комплет.

Адв. Александар Ђорђевић: И парк и паркинг или?

Сведок Зоран Петровић: Да. И паркинг и парк.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Реците ми у чијој зони
осматрања се налази зграда ова порушена у Немањиној број 9, односно
конкретно прозори те зграде, ко то треба да осматра?

Сведок Зоран Петровић: То има човек који ради на деветци.
Гарић Мирослав. То он обезбеђује, тај део доле.
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Адв. Александар Ђорђевић: Је ли деветка или четворка?

Сведок Зоран Петровић: Четворка. Али добро, они зову деветка.

Адв. Александар Ђорђевић: Па, није ми јасно. Ако би радник са
четворке Гарић требао да гледа прозоре у Немањиној 9, односно ту
зграду да осматра, то значи да је он леђима окренут ка улици
Немањиној, је ли тако?

Сведок Зоран Петровић: Да. У том моменту не знам.

Адв. Александар Ђорђевић: А ко Вама, је ли Вама уопште ико
рекао Ваша зона осматрања је одатле – дотле или Вам нико није рекао?

Сведок Зоран Петровић: Није нико рекао, али то је моја..... 

Адв. Александар Ђорђевић: Значи Ви то самоиницијативно?

Сведок Зоран Петровић: То је моје самоиницијативно.

Адв. Александар Ђорђевић: Добро. Још једно питање. Када сте
кренули ка правцу Адмирала Гепрата, ка тој згради, после тих пуцња, да
ли је ико пуцао на Вас, односно да ли је неко пружао ватрену подршку,
евентуално учиниоцима извршеног дела или не?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Александар Ђорђевић: Још само једно питање. Да ли Вам је
ико рекао шта конкретно треба да радите у случају напада на зграду, или
у случају пуцања на зграду?Шта је конкретно Ваш задатак са тог радног
места где се налазите?

Сведок Зоран Петровић: Конкретно.... 

Адв. Александар Ђорђевић: Конкретно ако дође до напада на
зграду или напада на људе или имовину у згради или у дворишту зграде,
да ли Вам је неко рекао да неко пуца на Вас шта конкретно Ви требате са
Вашег радног места да радите?

Сведок Зоран Петровић:Шта треба? Ако је угрожена зграда?
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Адв. Александар Ђорђевић: Ако неко пуца на зграду као што је
било? Да ли Вам је ико рекао раније, пре тога шта је конкретно Ваш
задатак?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Адв. Александар Ђорђевић: Хвала. Немам више питања.

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

Адв. Срђа Поповић: Ја се извињавам што се поново јављам за
реч, али ради се о једној чињеници коју смо чули тек на питање колеге
Петронијевића. Да ли можете да нам кажете, када сте Ви видели да су
отворена врата на улазу број 5? Када, ког тренутка, шта се дешавало тада
око Вас? Ви сте казали да сте видели да су врата отворена на улазу број
5. 

Сведок Зоран Петровић: Кад је увиђај био.

Адв. Срђа Поповић: А пре тога?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Да ли од присутних окривљених жели неко да
искористи право да постави питање сведоку Зорану Петровићу?
Дизањем руке може да оствари то право.

Констатује се да окривљени питања немају.

Председник већа: Реците нам да ли тражите путне трошкове и
изгубљену зараду, што имате право као сведок, да Вам накнадимо?

Сведок Зоран Петровић: Не.

Председник већа: Не.Можете да идете.

Отпушта се сведок Зоран Петровић.

Сведок Зоран Петровић: Хвала.

Председник већа: Хвала и Вама.

Да ли има примедби на исказ сведока Зорана Петровића?
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Констатујем да примедби нема.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

Прекида се главни претрес ради одмора у трајању од 20 минута.

НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА У 12,19 ЧАСОВА

Председник већа: За реч се јавља адв. Вељко Делибашић.
Изволите.

Адв. Вељко Делибашић: Ја сам хтео да замолим само када
завршимо са овим сведоком, да ми одобрите консултацију са мојим
брањеником, 2 минута, везано за сутрашње суђење?

Председник већа: Нема никаквих проблема. Омогућићу Вам то
право.

Адв. Горан Петронијевић се јавља за реч. Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: По усменом овлашћењу судија, ја ћу
мењати у наставку поступка колегу Крстићевића, колегу Жељка
Грбовића и још ми је неко рекао верујте, и Дејана Лазаревића, тако је.
Хвала.

Председник већа: Констатује се то као чињеница, с тим што ћете
заменичко пуномоћје доставити сутрадан, да би имали и пуномоћје
писмено о заменичком пуномоћју.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

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

Председник већа: Ваше име и презиме?

ЗОРАН ТРАЈКОВИЋ.

Председник већа: Име оца?

Сведок Зоран Трајковић: Тодор.

Председник већа: Када сте рођени и где?

Сведок Зоран Трајковић: 3.10.1968. године у Београду.

Председник већа: Шта сте по занимању?

Сведок Зоран Трајковић: Полицајац.

Председник већа: Реците нам Вашу адресу пребивалишта?

Сведок Зоран Трајковић: Улица Нова 72/4, Падинска Скела.

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

Сведок Зоран Трајковић: Не.

Председник већа: Дужни сте да обавестите суд о свакој промени
адресе пребивалишта или боравишта. Сада ћу Вас поучити о обавезама
Вашим као сведока у кривичном поступку и о Вашим правима.

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

Дужни сте да суду говорите истину о свему што будете питани
пред судом, и упозоравам Вас да давање лажног исказа представља
кривично дело.

Нисте у обавези да одговарате на поједина питања, ако је
вероватно да би тиме себе или Вама блиска лица изложили тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
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Да ли сте разумели ова права и упозорења сведока у кривичном
поступку?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Председник већа: Сада ћу Вас позвати да у својству сведока
положите заклетву пред судом. Ја ћу прочитати тај текст заклетве за
сведока, ако сте сагласни са њим само реците «да», ако нисте реците
зашто нећете да положите заклетву, разлоге због чега то нећете да
учините.

«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 Зоран Трајковић: Да.

Председник већа: Реците нам све шта Вам је познато о
кривичном догађају убиству председника Владе Републике Србије др.
Зорана Ђинђића, 12. марта 2003. године? Изволите.

Сведок Зоран Трајковић: Тог дана сам радио на радном месту
улаз број 5. Значи позивни знак ми је био шестица. Чисто шестица,
значи то је интерни позивни знак за наш објекат. То радно место ради од
7 ујутру до 22 часа увече. У две смене. Ја сам тог дана радио пре подне.
Улаз сам отворио у 7 часова. Улаз који има двоја врата. Значи прва врата
која се откључавају, а друга врата значи недалеко од њих, можда на
метар, која се отварају и кајлују. Исто задржавају се кајлама или неким
лептирима као. Значи, тог дана око пола један, чули смо позив, тј. ја сам
чуо тај позив, да «Морава 6». Био сам испред кућице. Кућица је у згради.
Она има значи видео интерфон. Нисам се у моменту одмах одазвао,
навлачио сам сако ту испред кућице, да би колега са радног места број 6, 
а позивни знак број 5, одазвао се и звао ме је телефоном и питао је да ли
си чуо. Рекао је да ли си разумео. Ја сам рекао да. Стрчао сам доле.
Отворио врата, значи непосредно пре него што је ауто застао. Лагано
сам ногом повукао кајлу и кајловао сам та врата, пошто врата не могу да
држим, уска су, а имају аутомат. Онда сам се лагано окренуо
степеништу. Кренуо до првог подеста. Држао сам радио уређај у рукама
и како сам се попео, окренуо сам се. У том моменту сам видео покојног
Премијера са штакама на вратима. И онда је у моменту почела пуцњава.
Први пуцањ је био много јаког интензитета, да га упоредим са пуцањем
гуме или ваздушног јастука аутобуса или тако нешто. Тако се бар мени
учинило, пошто сам био унутра. И то је био рикошет, први. Први метак
је значи био рикошет, који је рикошетирао код мене унутра исто. Да би
на тај први пуцањ, како је стајао са штакама, само је одреаговао значи
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трзајем, главом на доле и лагано је почео да се окреће на лево.
Вероватно нешто да види. Ја нисам ништа могао да видим. Значи само
њега имам на вратима. Унутра сам, угао ми је скраћен. У том моменту,
па не знам, да ли је секунда била или две, нисам сада, чује се други
пуцањ и на тај пуцањ он виче «јој». Почиње да пада, значи на десну
страну унутра зграде. Онда сам ја притрчао. Видео сам, позвао сам
помоћ и био сам ту уз њега. Да би чуо значи напоље, повике како је
пуцано из Немањине 9, пуцајте на Немањину 9, и шта ја знам. Како сам
клечао до њега, погледао сам, пошто је зграда преко пута нас, то су сви
прозори који су разбијени током бомбардовања. Значи у моменту нисам
могао ја да оценим да ли је одатле или не знам одакле. Мени је само
прошло кроз главу да неће још једанпут бити пуцано. Онда сам само
пришао, извукао сам руком ту кајлу да би се врата привукла. Врата су се
привукла, али не скроз, зато што су ноге остале да му вире неких можда
40-так сантиметара. Онда касније улази његово лично обезбеђење и ја
питам где ћемо. Саша Бијелић, његов возач је одговорио тада, «Носи га
горе». Ја сам га ухватио испод мишки. Био је Саша и била су још двојица
из пратње. Дробњак и Пурић ја мислим. Понели смо га до прво подеса,
значи где сам стајао, где сам га видео. И рекао сам «Хоћемо овде?». 
Каже, «Не, не. Носи га горе». Онда смо га однели још можда неких 4 
степеника, па има подес један и овако ходничић за цео тај спрат. Ту смо
стали. Они су га спустили. Ја сам остао да клечим и држао сам му главу.
Онда је почела ту вика. «Зовите хитну помоћ. Што нисте пуцали», шта
знам већ. У моменту је сећам се добро Зоран Јањушевић стрчао доле низ
степенице и почели су да му скидају кравату и пошто сам га ја држао све
сам видео. Видео сам ту на стомаку. Саша Бијелић је онда скинуо
мајицу. Бацио је мајицу на ту рану. И онда је ту почело «Носимо га на
други излаз». Ја сам онда рекао немојте на други, реко сви су вам излази
далеко. Неко је од њих онда повикао «Дајте други ауто». И онда су се
они упутили за други ауто. Поново сам ја покојног Премијера узео испод
мишки. Једном руком испод десне мишке, једном за главу. И ту су Тоша
или Тошић, не могу да се сетим, он је ту носио. Онда Пурић, Дробњак.
Ми смо га понели и изашли смо на улаз. Ауто су паркирали одмах ту
близу. Значи уносимо га у ауто. Ја сам спустио, значи они прво су са
ногама ушли. Ја сам онда на крају спустио и повукао сам се у зграду. Да
би онда они после отишли. Ја сам онда истао да сачувам то лице места
због увиђаја. Касније сам када је дошао увиђај и то све, онда сам сишао
доле на доњу капију. Дато ми је дуго наоружање и онда сам сво време
био доле на доњој капији.

Председник већа: Да ли је то све што имате да нам кажете о
догађају?
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Сведок Зоран Трајковић: Па, што се мене тиче, што сам тог дана
видео.

Председник већа: Реците нам од када радите у Министарству
унутрашњих послова Републике Србије?

Сведок Зоран Трајковић: Од 1992. године.

Председник већа: Од када радите на пословима обезбеђења
зграде Владе Републике Србије?

Сведок Зоран Трајковић: Зграде Владе од 2001. године.

Председник већа: Који је конкретно Ваш посао био тог дана 12. 
марта 2003. године, на обезбеђивању зграде Владе?

Сведок Зоран Трајковић: Значи то радно место, генерални
секретар је дао налог која лица могу да уђу на тај улаз. А све остало
прописује наш командант јединице, значи сам начин рада. Пошто
кућица та има видео интерфон, ја сам једноставно могао из кућице да
отварам та врата. Значи није ми била дужност да силазим и да отварам
врата, али пошто је покојни Премијер био повређен, а из самих разлога
пошто је Премијер, силазили смо и отварали смо та врата, лично њему.
Док министри и остали значи на видео интерфону, кад приђу вратима,
стиснемо дугме, ослободимо браву и онда они улазе унутра. Сва остала
друга лица су ишла већ на одређен улаз број 11, Немањину број 11. 

Председник већа: Да ли сте Ви радили управо на обезбеђивању
зграде радећи у тој кућици на видео интерфону отварајући врата лица
која имају право да уђу у зграду Владе?

Сведок Зоран Трајковић: Тог дана да, али иначе радио сам на
свим осталим радним местима у згради.

Председник већа: Како функционишу врата у техничком смислу
када неко позвони, Ви се јавите, како то функционише, како се она
отварају, како се затварају?

Сведок Зоран Трајковић: Значи ако је лице које може да уђе на
тај улаз, значи видео камером која је посебна, независна од осталих
камера, погледа се, види се, то је лице које може да уђе. Притиснем
дугме, пустим лице. Већ лице које није за тај улаз, значи дозволим да
комуницирамо преко видео интерфона, ако није, само га пошаљем на
други улаз. Тако да нисам пуштао лица која не могу на тај улаз.
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Председник већа: На који начин отварате врата и како се та врата
затварају?

Сведок Зоран Трајковић: Из кућице или?

Председник већа: Па из кућице?

Сведок Зоран Трајковић: Па, дугметом.

Председник већа: Како функционише тај механизам, можете ли
да нам опишете мало детаљније? Немојте причати тако у шифрама
малтене.

Сведок Зоран Трајковић: Па, то је електрична брава. Значи
електрична. Стиснем као и у свим осталим зградама. Стиснем,
ослободим ту везу. Лице које може да уђе, уђе. Кад се врата врате опет
то затвара.

Председник већа: Дакле, кад се затворе врата, кад лице уђе у
зграду на улаз број 5, да ли се аутоматски затворе врата?

Сведок Зоран Трајковић: Затварају се врата. Значи поново када
би неко друго лице желело да уђе, значи ја бих опет морао да ослободим
ту браву.

Председник већа: Реците нам ко је Вама јавио да долази
Премијер критичног дана 12. марта 2003. године?

Сведок Зоран Трајковић: Мени је лично значи пошто је тог дана
значи звано «Морава 6», на који знак нормално да се не одазивам, ја сам
био чиста шестица, колега Живановић Војислав, пошто је он доста са
свима у контакту био, он је био испред Премијерових врата и препознао
је вероватно глас. Онда је мени он јавио телефоном да ли сам чуо, да ли
сам разумео. Реко, јесам и одмах сам сишао доле.

Председник већа: Добро. Силазите до врата. Које радње
предузимате и шта сте Ви видели?

Сведок Зоран Трајковић: Значи силазим до врата. Та врата
отварам. Ногом вучем, има дрвена кајла. Ногом вучем ту кајлу. Кајлујем
је ногом и окрећем се лагано и крећем уз степенице. Како сам кренуо уз
степенице, на том првом подесту, стајем, окрећем се и у том моменту
видим Премијера на вратима.
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Председник већа: Које крило врата број 5 зграде Владе је било
отворено?

Сведок Зоран Трајковић: Значи, кад се улази у зграду десно
крило, које има аутомат.

Председник већа: Да ли се отварало икада и да ли је било могуће
отворити и лево крило врата зграде број 5? 

Сведок Зоран Трајковић: Могуће ако значи нека делегација
више њих улази, онда је могуће отварати и то. А ово смо само отварали
једно.

Председник већа: Та дрвена кајла, којом сте поткочили врата,
како изгледа и да ли је ту стајала управо из разлога да би могла да се
отворе, и омогући несметани улаз у зграду Владе?

Сведок Зоран Трајковић: Значи то је кајла како да кажем, у
троуглу неком. Значи има шпиц који може да се подвуче и баш је због
тога стриктно и стајала да би се кајловала та врата, јер нико није могао
да стоји поред и да држи врата онда баш сужава тај простор доста.
Аутомат је јак био, који враћа та врата. Иако су врата била јака. И онда
смо због тога и користили ту кајлу. Значи баш због тога, да би врата
стопирали, да би лице могло да уђе, да ми не би правили ту гужву на тим
вратима.

Председник већа: У тренутку када сте Ви ставили кајлу на врата,
улаза број 5, да ли сте приметили било које возило из колоне покојног
Премијера да улази у дворишни део испред улаза број 5? 

Сведок Зоран Трајковић: Не. Кажем Вам, ја сам значи у
моменту пошто је мени колега Живановић тада јавио, ја сам стрчао у
моменту, значи отварања, баш Премијеров ауто стаје. Он стаје ту. Ја
нисам ни гледао више у њих. Отварао сам та врата. Гледао сам доле у
кајлу. Кајловао сам и окренуо сам се горе да одем.

Председник већа: Откуд знате да је то Премијеров аутомобил?

Сведок Зоран Трајковић: Зато што је већ малтене стајао ту
испред. Стао, како да кажем.

Председник већа: А да ли сте видели тада у том тренутку било
које возило, пратеће?
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Сведок Зоран Трајковић: Нисам.

Председник већа: Реците нам шта гледате у том тренутку када
кажете да се појављује на штакама Премијер?

Сведок Зоран Трајковић: Значи баш лично њега видим. Нисам
могао, ја сам унутра, значи то је било на некој можда раздаљини која је
између Вас и мене. Ја сам унутра, значи он је на вратима и мени је угао
скраћен, значи да видим лево или десно шта се дешава напољу. Значи ја
лично само њега видим.

Председник већа: Кажете да сте чули први пуцањ и да сте видели
рикошет да улази у зграду Владе кроз улаз број 5? 

Сведок Зоран Трајковић: Не видео, него сам осетио да зуји,
значи при том пуцњу, како је ударило у зграду, значи код мене је унутра
почело да баш оно да прашти, да зуји.

Председник већа: Реците нам да ли сте видели тај први хитац,
где је погодио, кажете у зграду Владе, у односу на врата улаза број 5? 

Сведок Зоран Трајковић: Па, после сам тек касније, значи видео
кад је то све мало се расчистило, значи на неких можда од степеништа
неких 40-так сантиметара, тако. 40 до 50 сантиметара отприлике у тај
ћошак зграде, значи како улазите са десне стране, ћошак, ту је ударило.

Председник већа: Када кажете ћошак са десне стране, у односу
на сам рагасто врата, где се налази тај погодак у зид зграде?

Сведок Зоран Трајковић: Значи врата су увучена можда неких
20-так сантиметара. Значи, тако то је баш на том делу.

Председник већа: Да ли је било ближе рагастоу врата улаза број
5 или је било даље, у правцу самог ћошка зграде Владе у односу на
Немањину када се улази?

Сведок Зоран Трајковић: Ја не могу сада баш тачно да Вам
кажем. Знам да је баш онде на оном ћошку, да је ту ударило.

Председник већа: Реците нам колике је дужине тај зид где је
ударио први хитац, рачунајући од рагастоа врата, па до краја зграде,
ивице саме?
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Сведок Зоран Трајковић: До саме зграде, до ивице? Па, не знам,
можда неких значи неких можда метар, тако нешто. Ако смо се
разумели.

Председник већа: Да. Можете само да појасните у односу на шта
метар?

Сведок Зоран Трајковић: Значи од ивице зграде до ћошка где је
метак ударио. На то сам ја мислио. А на сама врата значи на неких 20-
так сантиметара, значи пошто су врата увучена. Тако отприлике.

Председник већа: Кажете да сте видели рикошет. У ком облику
сте видели рикошет? Да ли су то били рикошетирани делови зида зграде
или парчићи хица?

Сведок Зоран Трајковић: Ја што сам видео, видео сам значи то
камење од зграде.

Председник већа: Колико је ту било камења?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу да Вам кажем тачно. Нисам у
моменту онда нити бројао нити сам после тога..... 

Председник већа: Али, како Ви то видите? У којој форми? Да
Вам не бих ја сугерисао, како то изгледа, каменчићи кажете, како улазе,
праште, упадају унутра, распрскавају се где?

Сведок Зоран Трајковић: Не видим у моменту када прашти.
Значи ја то чујем. Значи почело је да зуји унутра. Али касније сам само
видео на степеништу значи те каменчиће што су ушли унутра. То сам
видео, то је у моменту, значи ја после тога излазим ван зграде и испред
зграде сам. Више нисам улазио унутра.

Председник већа: Кажете да се Премијер након тог првог пуцња,
окренуо у леву страну. Колико је то било окретање? Да ли је то било
нагло окретање, за колико степени лево?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Значи после тог пуцња одреаговао
је како је одреаговао, значи цимањем и благо више је главом окрет био,
мање телом. Значи он није могао брзо да ротира због ноге. Више је
главом радио окрет него телом.

Председник већа: Након тог другог пуцња, кажете да тело
Премијера пада на десну страну. Опишите нам детаљније, на који начин
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је пао, шта се дешава са штакама, где је пао, на који начин је пао, да ли
је пао бочно, да ли је пао спреда главом према поду, или било како,
положај руку, положај његове главе, и положај ногу?

Сведок Зоран Трајковић: Значи, при том другом пуцњу, када је
добио тај метак, почео је да пада, значи није могао у моменту одмах да
падне, зато што га је десна штака задржавала. Почео је да пада. Лагано,
значи у десно, значи под косином неком. Тако да му је глава била близу
степеништа отприлике, лева штака је значи у паду отишла малтене
онако у вис, а ноге су биле укрштене. Значи он је малтене оно главом ка
доле и десним боком пао.

Председник већа: У односу на сам праг, улаза број 5, зграде
Владе, где се налази његово тело, у односу на тај део?

Сведок Зоран Трајковић: Значи, како је праг био, значи он је
отприлике овако под косином.

Председник већа: Под косином у лево или у десно?

Сведок Зоран Трајковић: Значи његово лево, моје десно.

Председник већа: Реците нам који део тела се налазио на самом
прагу улаза број 5 у зграду Владе?

Сведок Зоран Трајковић: Значи на самом прагу биле су значи
ноге, неких 40-так сантиметара, што сам ја могао да приметим, оно у
моменту тада.

Председник већа: Да ли су и тада врата била отворена и
блокирана кајлом?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Председник већа: Реците нам у ком положају су биле руке
покојног Премијера тада, у тренутку када је пао?

Сведок Зоран Трајковић: Десна, да ли је десна рука, ја мислим
да је некако била испод тела. А лева је овако изнад некако. Десна знам
да је, пошто сам ја почео да га тада окрећем, када сам пришао и видео
сам.... 
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Председник већа: Не. Пре него што сте Ви пришли. Шта сте
видели? У ком положају му се налази лева рука? Како кажете изнад,
изнад чега?

Сведок Зоран Трајковић: Па, овако на њему. Значи..... 

Председник већа: Испод тела или на њему са леђне стране?

Сведок Зоран Трајковић: Десна рука је испод тела.

Председник већа: Да. А у односу на леву руку?

Сведок Зоран Трајковић: Па, лева рука је изнад, значи.

Председник већа: Положај главе какав је?

Сведок Зоран Трајковић: Па, он је више био ка земљи, значи
окренут онако доле.

Председник већа: Да ли је челом ударио приликом пада?

Сведок Зоран Трајковић: Па, значи оно што сам ја видео кажем
Вам, значи био је више значи ка земљи, значи ка поду.

Председник већа: Да ли сте видели тренутак када је пало тело?

Сведок Зоран Трајковић: Па, кажем Вам, у моменту значи он
пада и више значи главом доле.

Председник већа: Реците нам шта сте видели тада, у том
тренутку, шта је са штакама? У ком су положају оне, да ли их видите,
где се налазе?

Сведок Зоран Трајковић: Једна је штака била колико знам ту, а
другу се и не сећам да Вам кажем, искрено, после, јер касније, кажем
Вам, кад је почела та вика и бука.... 

Председник већа: Не. Концентришите се управо на тај моменат,
када Ви гледате са подеста, на улаз, и видите тело, тада, шта сте видели,
ако можете да се сетите? Дакле, немојте причати шта је било после, па
то мешате са тим догађајем. Тада, у том тренутку шта видите?

Сведок Зоран Трајковић: Он ротира и пада. Значи, штака једна
остаје близу, а леву диже у паду како је, лева се диже.
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Председник већа: Да ли сте Ви то видели?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Председник већа: Да је подигнута била лева штака?

Сведок Зоран Трајковић: Да. Када је падао овако.

Председник већа: И шта се дешава са левом, а шта са десном
штаком коју је користио Премијер?

Сведок Зоран Трајковић: Десна је остала ту поред њега. Пошто
он како је падао ту, близу њега. А лева ја мислим да је остала напољу.
Нисам сигуран.

Председник већа: Добро. Реците нам када Ви прилазите
Премијеру у односу на сам његов пад? Колико је протекло времена?

Сведок Зоран Трајковић: Па, у врх главе, једно можда три
секунде до пет, у врх главе. Зато што је он кад сам ја стрчао доле,
погледао шта је било, видим његов израз лица, видео сам то кркљање
његово, звао помоћ и ту остајем са њим.

Председник већа: Колико сте остали са њим?

Сведок Зоран Трајковић: Све, значи до уласка у аутомобил, ја
сам сво време био са њим.

Председник већа: Реците нам да ли сте у том тренутку пипнули
за врат да видите жилу куцавицу, да ли је жив или није и да ли сте
приметили било који траг крви на њему?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам тада, значи нисам пипнуо,
нисам приметио траг крви. Касније сам приметио, значи када сам га унео
у ауто, пошто сам га држао испод десне мишке, тада ми је остала крвава
десна рука. А, тог момента нисам, само сам видео његово кркљање и
значи оно што сам рекао, горе кад смо га однели, када је Јањушевић
скинуо кошуљу, тада сам видео рупу од метка.

Председник већа: Ви кажете да сте скинули ту кајлу?

Сведок Зоран Трајковић: Да.
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Председник већа: Када, у ком моменту Ви скидате ту кајлу са
врата која су била отворена?

Сведок Зоран Трајковић: Значи ја сам позвао помоћ и онда је ту
напоље почело викање да је пуцано из Немањине 9, да пуцамо, да шта
знам већ, и кажем у моменту ми пролази кроз главу да ће опет вероватно
и онда вучем ту кајлу рукама, пошто сам тада само сам се пружио и
повукао кајлу, извукао и вратио, она су пришла, пошто имају аутоматску
браву која вуче. Аутомат тај.

Председник већа: А да ли сте извукли тело Премијера и увукли
га у унутрашњост зграде, пре него што сте скинули ту кајлу?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Значи врата прилазе, не прилазе
скроз због ногу. Е, онда улази непосредно обезбеђење које ми помаже да
изнесемо Премијера.

Председник већа: Дакле, Ви не померате уопште његово тело
том приликом?

Сведок Зоран Трајковић: Не. То је све у моменту било.

Председник већа: Па, добро у моменту. Колико то траје од како
су дошли његови припадници обезбеђења до тренутка када сте га
одвукли на први подес?

Сведок Зоран Трајковић: Од момента када су они дошли, кад
смо га одвукли на тај подес, па не знам, можда неких 5, 6 секунди, док су
пришли још они, док сам ја њега ухватио и уз степенице. Имали смо
један ред степеника, подес, други ред, и онда смо га тек спустили.

Председник већа: Из ког разлога сте скинули ту кајлу, да би се
затворила врата и ударила у ноге Премијеру?

Сведок Зоран Трајковић: Зато што су рекли да је пуцано из
Немањине 9.  

Председник већа: Из тог разлога?

Сведок Зоран Трајковић: Зато што су они викали, ја нисам знао
одакле је пуцано, пошто сам унутра био, зато што су викали и ја сам
помислио онда у себи, да не би поново на њега пуцали, вучем кајлу да се
притворе врата. Да не би опет имала та мета и шта ја знам.
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Председник већа: А зашто нисте извукли тело Премијера и
увукли га из безбедносних разлога управо унутра кад већ чујете да се
пуца из тог правца?

Сведок Зоран Трајковић: Па, зато што сам код њега тог момента,
код њега чучим.

Председник већа: Па, шта Вам је првенствени задатак, да
извучете кајлу или да извучете тело Премијера?

Сведок Зоран Трајковић: То је све било тада у моменту.

Председник већа: Јесте ли обучавани Ви за послове
обезбеђивања објеката и лица?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Председник већа: Да ли сте прошли неки курс посебан?

Сведок Зоран Трајковић: Нисмо курс.

Председник већа: Него како сте обучавани?

Сведок Зоран Трајковић: Па, радио сам у полицијској бригади
горе.

Председник већа: Да ли сте прошли неки посебан курс?

Сведок Зоран Трајковић: Потом сам радио у Председништву
Србије код председника Милана Милутиновића, исто сам радио у
згради. Онда сам прешао у Владу 2001. године.

Председник већа: Али, да ли сте прошли било какав курс са
циљем едукације Ваше?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Нисам.

Председник већа: А да ли је било ко од Ваших колега прошао
било какав курс?

Сведок Зоран Трајковић: Не верујем. Једино ако су прошли
људи неко непосредно обезбеђење, ко ради непосредно обезбеђење
личности. А зграду као зграду не верујем.
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Председник већа: Реците нам док сте били одмах до тела
Премијера, након пуцња, његовог пада, да ли је долазио Данило
Копривица до тела Премијера када сте Ви били присутни ту?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам то могао да видим, зато што сам
ја, кажем Вам, нон стоп значи код њега, а све остало што се дешавало
мени иза леђа, значи нисам могао то да видим.

Председник већа: А да ли сте комуницирали на том месту, на
самом улазу зграде Владе, улаза број 5, са Данилом Копривицом?

Сведок Зоран Трајковић: Не сећам се тога.

Председник већа: Да ли знате ко је од припадника обезбеђења
Премијера, први ушао у зграду Владе, до Вас и његовог тела?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Мислим да је значи сећам се, троје
лица, значи Саша Бијелић, сад не могу да се сетим редоследа, значи
Пурић и Дробњак. За њих тројицу знам сигурно да су они ушли одмах
након тог другог пуцња.

Председник већа: Да ли је Александар Бијелић, било шта рекао
када је ушао у зграду Владе?

Сведок Зоран Трајковић: Па, јесте. Опет је исто поновио да је
пуцано из Немањине 9. Што не пуцамо. И ту поједине псовке и тако.
Онда смо кажем Вам, ја сам рекао «шта ћемо?», он каже, «носи га горе». 
Да би га однели, ја сам стао на први подес, «Хоћемо овде?», каже, «Не.
Носи га још горе». Онда смо га однели на други подест.

Председник већа: Ко је још ту пришао, говорили сте Тоша и
Јањушевић. Да ли је било још неког из зграде или од припадника
обезбеђења Премијера који је био непосредно........ 

Сведок Зоран Трајковић: Сишао је, колико се сећам, значи
сишао је колега Живановић Војислав, који је исто помогао кад смо га
износили. А у оном моменту знам кад сам клечао и кад сам држао
његову главу, видео сам Јањушевића да стрчава низ степенице, и значи
скида кошуљу, кравату. Бијелић је ту и даље, значи викао. Онда скинуо
је ту мајицу, бацио је на рану. Тражио је да носимо на други излаз. На
шта сам ја одговорио да су му сви излази далеко. Онда је неко рекао,
«Дај блинду». Дали су блинду. Узели смо покојног Премијера и изнели у
ауто.
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Председник већа: Реците нам да ли сте у тим тренутцима,
моментима, када се пружа помоћ, скида кошуља Премијера, Ви га
одвлачите на први подест, па затим други, добили било какву
информацију да је рањен Милан Веруовић?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Нисам. Да Вам кажем искрено,
нисам знао значи, после можда одређеног неког времена, кад сам сишао
до доње капије, тек онда сам чуо да је он рањен. Значи нисам имао појма
уопште шта се дешавало.

Председник већа: Кад кажете сишли до доње капије. Временски,
шта се дешавало у међувремену док нисте сазнали то? Је ли одвежен
Премијер у Ургентни центар, шта се десило?

Сведок Зоран Трајковић: Да. Премијер је одвежен и ја сам остао
ту. Сачекао увиђајну екипу. Значи, чим је он одвежен, није прошло
можда 2, 3 минута, Беба Поповић је са својим пратиоцем дошао. Одмах
је стигао ту. Ја кажем Вам, ето, остао сам, сачекао сам увиђајну екипу.
Дошла је увиђајна екипа, да бих се ја након тога значи склонио доле, тј.
повукли су ме доле на доњу капију.

Председник већа: Реците нам да ли можете да нам опишете та
два пуцња, временски размак, један па други, колико је протекло
времена, секунди, и да ли је било разлике између та два пуцња чујне?

Сведок Зоран Трајковић: Па, то је оно што сам Вам рекао. Значи
у мојој ситуацији, значи први пуцањ тај, учинио ми се много јак. Описао
сам Вам као пуцање гуме или ваздушног јастука аутобуса, док други
пуцањ је био блажи. А временски, то је можда секунда, тако отприлике.
Баш је брзо један за другим, брзо.

Председник већа: Да ли сте чули јаук Премијера након тог
другог пуцња?

Сведок Зоран Трајковић: Значи након другог пуцња чује се јаук
и он упада у зграду, пада значи у зграду.

Председник већа: Реците нам приликом пружања помоћи
Премијеру, док се налазио у згради Владе, да ли сте Ви видели ране
његове?

Сведок Зоран Трајковић: Кажем Вам, значи видео сам ту једну
рупу у пределу овако трбуха. Значи то сам видео, а касније сам, значи,
пошто ми је рука била крвава испод десног пазуха, онако лаички, да је



70

вероватно још једна рана испод пазуха. Касније смо чули шта је и како
је.

Председник већа: Да ли сте видели ту рану?

Сведок Зоран Трајковић: Ту нисам видео. Испод пазуха нисам.
Значи ту ми је само била десна рука крвава, а ову на трбуху Јањушевић
када га је откопчао, ту сам видео.

Председник већа: Када кажете на трбуху ту рану да сте видели,
можете ли прецизније да нам кажете да ли се она налазила у доњем
левом делу трбуха или слабинском делу?

Сведок Зоран Трајковић: Значи овако у овом делу негде
отприлике.

Председник већа: У том делу, дакле, можемо то констатовати
као трбушни део близу плућног крила?

Сведок Зоран Трајковић: Па, тако испод ребара значи.

Председник већа: Испод ребара са леве стране трбушног дела.

Констатује се да је то показао на себи сведок Зоран Трајковић.

Реците нам на који начин сте Ви унели тело Премијера, дакле,
рекли сте да сте га Ви држали испод пазуха и за главу, реците нам на
који начин долази до уношења тела? Ко је ушао унутра у возило, које је
то возило било, ко је управљао са њим, ко још пружа ту помоћ, ко носи
Премијера?

Сведок Зоран Трајковић: Значи ауто је био из пратње. Сад не
могу да се тачно сетим марке, али Тоша га је носио, значи за ноге, Воја
Живановић, Пурић Лаза и Дробњак, они су некако са стране носили, док
сам ја држао значи вратни део и испод десног пазуха. Тоша је значи унео
ноге прве улазе у ауто. Уноси га. Значи ови се склањају и онда ја идем и
остављам га на ауто. И онда сам се повукао у зграду.

Председник већа: Реците нам да ли сте приметили да ли је
Премијер давао знаке живота, до када и да ли је престао да даје знаке
живота док је био у згради?
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Сведок Зоран Трајковић: Значи оно што сам видео у згради,
видео сам како је кркљао. Значи нисам, тада је још значи давао, али све у
облику оног кркљања.

Председник већа: Приликом ношења и уношења у возило, с
обзиром на кретање главе, с обзиром да сте га ту држали, да ли сте
имали осећај да ли даје знаке живота или не?

Сведок Зоран Трајковић: Па нисам имао осећај да Вам кажем
искрено. Нисам, а и значи оно при силаску и на степенице, значи носите
га, гледате да не испадне, степенице су мало онако као стрмије, да не
падне. Онда тако да нисам имао тај осећај.

Председник већа: Реците нам након тога одвожења Премијера,
да ли сте добили било какву наредбу од шефа обезбеђења Данила
Копривице?

Сведок Зоран Трајковић: Ја сам остао и даље ту, значи лично на
том улазу. Кажем, да бих сачекао увиђај, а кад је дошао увиђај, онда сам
добио дуго наоружање и речено ми је да сиђем на ту металну капију, на
доњи улаз. И да упућујем значи сва возила и лица, да упућујем на тај
улаз.

Председник већа: Реците нам да ли сте уочили ћебе на прозору
зграде у улици Адмирала Гепрата број 14? 

Сведок Зоран Трајковић: Да. То сам после приметио. Значи када
смо касније, кад је то све расчистило се, онда, пошто сам био ту испред,
онда сам видео да је наводно како су рекли да је оданде, мислим, ћебе је
било ту и отворен је прозор био.

Председник већа: Када сте то видели у односу на сам догађај
када је погођен Премијер и када је пао?

Сведок Зоран Трајковић: То тек виђам значи, Премијер је
одвежен аутом, ја тек онда касније излазим из зграде, значи да не
пуштам ниједно друго лице, због увиђаја. Значи то сам тек касније.
Премијер је одвежен, тек касније.

Председник већа: Реците нам да ли је радио видео надзор зграде
Владе Републике Србије 12. марта 2003. године?
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Сведок Зоран Трајковић: Једино што је радио, радио је значи тај
део камере, тај видео интерфон на ком сам ја радном месту. Остале
камере колико ја знам нису биле укључене.

Председник већа: На основу чега знате и одакле Вам је то
познато?

Сведок Зоран Трајковић: Знам зато што је тај улаз Немањина 11, 
затворен и зато што је дошло до реновирања тог дела и дела где су биле
камере. То је све требало да се реновира, тако да је то већ интензивно
почело да се ради односно преко викенда, тако нешто. Тако да је тај
главни улаз пребачен на свечани улаз где су све странке онда улазиле на
свечани улаз.

Председник већа: Да ли је на свечаном улазу радио видео
надзор?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Он је повезан са тим главним.
Једино који је радио, радио је на мом делу тај видео интерфон.

Председник већа: За рад видео интерфона, интересује нас да ли
је вршено снимање видео камере, видео интерфона лица која прилазе
или је то само била интерна комуникација да.... 

Сведок Зоран Трајковић: Па, то је интерна.

Председник већа: Не снима се ништа везано за лица која улазе?

Сведок Зоран Трајковић: Не. То је интерна. Значи мали радио
интерфон који нема никакво снимање.

Председник већа: А да ли знате ко је био непосредно задужен за
видео надзор зграде Владе Републике Србије?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу да се сетим.

Председник већа: Да ли је шеф обезбеђења сведок Данило
Копривица имао ингеренција надлежности везано за видео надзор,
снимања, анализу и давање наредбе да престане да се искључи видео
надзор зграде?

Сведок Зоран Трајковић: Не знам то. Не знам да Вам одговорим.
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Председник већа: Добро. Ја више питања немам. Да ли чланови
већа имају питања? Право на питања имају заменици Специјалног
тужиоца. Има реч Милан Радовановић.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ако
сведок може да нам каже ко је то лице које он назива Тоша, његово име
и презиме, занимање садашње?

Сведок Зоран Трајковић: Ја знам да је само значи, не знам му
име и презиме, да ли је Тодор име, нисам сигуран, искрено да Вам
кажем, сви смо га знали као Тоша. Он је у њиховој странци, значи у ДС-
у био. Значи код њих у странци.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли је то
лице боравило у згради Владе пре овог догађаја или не?

Сведок Зоран Трајковић: Па, он је често значи долазио ту у
зграду.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Али овог
дана 12. марта, да ли је био у згради Владе пре него што се овај догађај
догодио?

Сведок Зоран Трајковић: Па, не могу да Вам кажем, зато што не
улази код мене.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Пошто је
сведок рекао да је један од његових задатака био да врши контролу
уласка лица у зграду, ко је све могао да уђе на тај улаз?

Сведок Зоран Трајковић: Значи, сам тај чин уласка прописује
генерални секретар Маја Васић. Значи њеним дописом имали смо лица
која су могла. Премијер, подпредседници, министри, значи у пратњи
министра, ако иду саветници или већ ко, могли су да уђу. Беба Поповић,
Колесар, Јанушевић, не знам још ко да Вам кажем искрено. Оно што
могу да се сетим то је.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
сведок има сазнања да ли је окривљени Улемек можда некада улазио на
тај улаз?

Сведок Зоран Трајковић: Колико ја знам док сам ја био значи ја
га нисам виђао.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: А да ли
има некаквих других, посредних сазнања у том правцу?

Сведок Зоран Трајковић: То не могу да Вам одговорим. Стварно
не знам.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може сведок да нам мало ближе опише изглед те кућице, однос, ниво те
кућице у односу на улазна врата? Да ли је то у истом нивоу, са нивоом
улазних врата или је та кућица издигнута?

Сведок Зоран Трајковић: Та кућица се значи налази изнад тих
улазних врата. Врата значи остају овако са леве стране. Значи до њих
морате да дођете изласком из кућице, лево силазите, неких 4, 5 
степеника. Тај подест имате. Опет мало већи број степеника и има други
подест, наилазите на та прва врата, која кажем, да отварамо и блокирамо
их одмах и онда та друга главна врата.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Сада ако
може сведок да мало ближе опише сам улаз у зграду, улаз на коме се
овај критични догађај догодио? Колико су дебели ти зидови, колико је
дебео шток и тако даље?

Сведок Зоран Трајковић: Шток је, та врата, значи поприлично
су да кажем онако шток је можда неких 20-так сантиметара. Она су сада
уклоњена. Стављена су нова врата. Врата су, прво што су дугачка, друго
тешка су за отварање. Не знам још шта Вас интересује.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: У односу
на тај зид и шток, колико је шток увучен унутра?

Сведок Зоран Трајковић: Значи, кажем Вам неких 20 до 30 
сантиметара, од ивице зида врата су увучена. Тако отприлике.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
отворио врата и поткајловао их, колико су та врата била отворена?

Сведок Зоран Трајковић: Значи максимално колико могу да се
отворе до зида.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може да објасни технологију када долази лице испред улазних врата, он
га види на камери, притисне тастер за отварање врата, да ли све време до
отварања врата мора држати руку на тастеру?
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Сведок Зоран Трајковић: Не. Значи само тог момента
ослобађате браву. Лице кад уђе врата се аутоматом враћају и опет
забрављују ту браву.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Колико
времена такво отварање, држи отворена врата, након што је он
притиснуо тастер?

Сведок Зоран Трајковић: Како мислите колико времена?

Председник већа: Кад пристиснете тастер.

Сведок Зоран Трајковић: Па не могу да Вам кажем. То како је
штеловано, али никада се није десило да ја сада на пример, држим дуже
нешто тај тастер, да би лице ушло.

Председник већа: Не. Да ли разумете шта Вас пита?

Сведок Зоран Трајковић: Знам. Колико држи после тога, после
тог мог стискања.

Председник већа: Да. Притиснете то дугме, неко није ушао, у
ком периоду може неко да уђе, без обзира што то лице није на пример
ушло. Приђе, ухвати браву и уђе унутра или се аутоматски након
извесног времена опет забраве врата? Разумете шта Вас пита?

Сведок Зоран Трајковић: Па, има неки временски период, али ја
стварно не знам да Вам кажем колико је то. Значи то је нешто у
секундама вероватно. Никад ми се није десило да сад поново лице, и шта
ја знам притиснем већ оно кад приђе вратима, ја стиснем.

Председник већа: Добро. Наставите даље са питањима.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Кад је
пришао вратима, отворио их, поткајловао, шта он у том тренутку види,
ја морам ово питање намерно да поставим, мада је сведок нешто у том
правцу говорио?

Сведок Зоран Трајковић: Значи ја у том моменту значи како сам
отварао врата, видим ауто који стаје. Стаје и онда у том моменту више
гледам доле на кајлу, вучем ногом кајлу, забрављујем и окрећем се ка
улазу у зграду.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Ја морам
да подсетим сведока да је у истрази другачије говорио на ту тему. И
молим суд да просто ту чињеницу расчистимо.

Председник већа: Ево, ја ћу Вам сада предочити део Вашег
исказа на записнику пред истражним судијом Посебног одељења
Окружног суда у Београду од 1. јула 2003. године у коме Ви у свом
исказу на страни 2, други пасус, од друге реченице, цитирам, кажете:
«Вратио сам се унутра уз степениште до тог првог подеста и био сам
окренут лицем према тим улазним вратима. Удаљен можда једно 5, 6 
метара. Видео сам када су са моје леве на десну страну полако прилазила
кола Премијера, бар ја сам закључио да су његова, али га нисам видео у
колима јер су стакла делимично затамљена. Нисам видео моменат и
начин на који је он изишао из возила. Знам да је углавном излазио на
задња десна врата, јер колико знам он је седео на задње десно седиште.». 
Сада Вам цитирам део Вашег исказа на страни 2, други пасус: «После 12 
часова, можда близу 12,30 часова, јављено нам је на интерну везу да
долази Премијер. Ја сам обавио устаљени посао, тако што сам дошао до
улазних врата улаза број 5, отворио их и испод њих подметнуо кајлу,
пошто врата имају аутомат, хидраулик за затварање, а Премијер је
користио штаке, тако да је било неопходно да му скроз ослободим улаз». 
Дакле, када се повежу ове две реченице у Вашем исказу, Ви нисте рекли
шта видите у тренутку када сте отворили врата и ставили кајлу, него
кажете да не видите тада ништа, него да се враћате, окрећете се и онда
тек видите наилазак возила. А сада сте рекли управо да сте видели у том
тренутку кад стављате кајлу да наилази возило «БМВ» у коме се налазио
Премијер. Мада га не видите зато што су затамљена стакла. Чиме
објашњавате ту противречност?

Сведок Зоран Трајковић: Кажем, значи ја кад отварам та врата,
значи у моменту отварања видим ауто да стаје. И онда кајлујем.
Поткајловао сам врата и окрећем се уз степенице и стајем на тај подест.
И онда виђам Премијера на вратима.

Председник већа: Да ли у тренутку када сте отворили врата
видите возило у коме је био Премијер?

Сведок Зоран Трајковић: Значи у тренутку виђам возило које
стаје. Ауто значи стаје. То сам само значи видео и узео сам значи радњу
коју сам радио, доле, што сам кајловао врата.

Председник већа: Добро. Наставите даље.
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Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Колико
пролази времена од тренутка када он отвара врата док се Премијер не
појављује на вратима?

Сведок Зоран Трајковић: Колико пролази? Па, не могу да се
сетим временски да Вам кажем пошто сам ја полако кренуо уз степенице
и стао на подест. То је све у секундама било. Стварно не могу да се
сетим баш оно.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може мало ближе да објасни положај Премијера у том првом тренутку
када га је видео? Где се он тачно налазио? Сведок је лепо описао да
постоји тај дрвени зид, постоји шток, значи постоји улаз.... 

Председник већа: Само сачекајте. Право на приговор има адв.
Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Ја принципијелно судија, нама као
браниоцима забрањујете коментаре било каквих питања. Тужилац је
поставио питање, немојте да објашњава он сведоку шта сведок види, има
шток, нема шток и ово. Значи имајте исте критеријуме према тужиоцу и
према нама. Хвала.

Председник већа: Одговорите на питање.

Сведок Зоран Трајковић: Значи, виђам, кад сам се окренуо виђам
Премијера на самим вратима, значи на том уласку. То је што сам из мог
угла могао да видим.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Колико да
кажем дубоко је Премијер био ушао у тај камени део од улазних врата?
Не знам да ли сам довољно јасан?

Сведок Зоран Трајковић: Разумем Вас, али стварно не могу да се
сетим да ли је стајао на том првом степенику или другом степенику,
пошто испред има два степеника. Не могу тачно да се сетим да ли је на
првом или на другом.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Обзиром
да је сведок у истрази говорио да је видео како је пројектил погодио у
зид. Данас нешто друго прича. Ја бих молио и ту нелогичност односно
неслагање при указивању да покуша да исправи.
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Председник већа: Да разјаснимо то питање. Да ли сте Ви видели
где је зрно првог хица погодило?

Сведок Зоран Трајковић: Кажем Вам малопре док смо
разговарали, рекао сам да сам после видео значи, видео сам тај прасак
значи и код мене, онда сам осетио то зујање и чуо то зујање. Значи код
мене унутар зграде.

Председник већа: Не. Кад кажете видео сам прасак. Шта то
конкретно значи шта сте видели?

Сведок Зоран Трајковић: Та прашина, тај ударац значи прашину
како диже. Ето то.

Председник већа: А да ли сте закључили да је ту хитац погодио у
том месту?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам. У моменту нисам. Кажем Вам,
зато што је тај први прасак био у принципу значи као пуцање гуме, тако
ми се тада учинило.

Председник већа: Добро. Сада знате шта сте рекли. Сада ћу Вам
цитирати део Вашег исказа на записнику пред истражним судијом у
коме кажете, претпоследња реченица, другог пасуса, друге стране
записника: «Видео сам када је зрно погодило у доњи леви део зида
улазних врата, посматрајући са места где сам ја стајао». Завршен цитат.
Чиме објашњавате ову противречност?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Значи кажем Вам ту прашину,
значи тај ударац, нисам ја видео само зрно да је зрно ударило. Ако ме
разумете.

Председник већа: А да ли сте претпостављали да се ради о зрну
или не?

Сведок Зоран Трајковић: Тог момента нисам. Значи тог момента
нисам. Кажем, тада је та јачина била значи описао сам Вам како ми се
учинило.

Председник већа: Па шта је онда могло да погоди ту, по Вама, по
Вашем закључку?

Сведок Зоран Трајковић: Одмах затим је био други пуцањ и
онда тек сам схватио да је дошло до пуцњаве. То је све у моменту било.
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Председник већа: Ви очигледно противречно сада говорите, јер
сте данас на главном претресу рекли да сте чули пуцањ, а то сте рекли и
у истрази и описали сте како изгледа тај пуцањ. А данас сте детаљније
говорили о интензитету. Сада поново негирате да сте чули пуцањ. Иако
сте јасно рекли на данашњем главном претресу да сте чули пуцањ. Чиме
то објашњавате?

Сведок Зоран Трајковић: Ја сам Вам рекао. Објаснио сам значи
тај први пуцањ и учинио ми се значи у моменту значи као пуцање гуме и
шта знам. И тај прасак, ту прашину, то сам значи видео и то камење које
је ушло унутар зграде. Одмах затим долази до другог пуцња и кажем
Вам, онда сам уочио да је дошло до пуцњаве.

Председник већа: Добро. Наставите даље са питањима.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Када је
чуо први пуцањ, у ком положају је био Премијер, да ли је био у фази
кретања или не?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Стајао је значи, стајао је на тај
први пуцањ га је задесио значи на самим тим вратима, и тада се у
моменту и укопао.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Да ли
може мало ближе да објасни, како је то стајао?

Сведок Зоран Трајковић: Па, значи штакама, на вратима са
штакама.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Још једно
само питање. Кајла, коју говори да је извукао испод врата, након
пуцњаве, где ју је одбацио, склонио или померио?

Сведок Зоран Трајковић: Ту је у улазу остала највероватније. Ја
не могу тог момента да се сетим. Ја сам је извукао. Ту у улазу је остала.

Заменик Специјалног тужиоца Милан Радовановић: Немам
више питања.

Председник већа: Право на питања има заменик Специјалног
тужиоца Небојша Мараш. Изволите.
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Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Када су
Бијелић и други припадници непосредног обезбеђења рекли да се пуцало
из Немањине 9, зашто не пуцате у том правцу? Коме је то било упућено?
Ко је требало да пуца према Немањиној 9? 

Сведок Зоран Трајковић: Па, вероватно свима и овим споља и
унутра.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Па, је ли
пуцао неко?

Сведок Зоран Трајковић: Није нико.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Зашто? Зашто
Ви нисте пуцали?

Сведок Зоран Трајковић: Ја сам био код Премијера тада.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: У истрази је
сведок рекао да цитирам: «Према томе, ја нисам видео место где је
погођен Премијер, односно где га је погодило зрно метка». Који је
смисао те реченице, имајући у виду данашњи исказ?

Сведок Зоран Трајковић: Да сам изјавио да нисам видео?

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Место где је
погођен Премијер, односно где га је погодило зрно метка? Трећа страна
записника.

Сведок Зоран Трајковић: Ја мислим да сам изјавио само да сам
видео ту рупу.

Председник већа: Не. Управо ово што не разумете сада, јесте да
сте данас, на данашњем главном претресу описали управо ту једну рану
на телу Премијера, а о томе уопште нисте говорили пред истражним
судијом.

Сведок Зоран Трајковић: То сам рекао у «29.-ом» кад су ме
испитивали.

Председник већа: Нама је правно релевантно управо ово што Вас
је саслушао истражни судија. Из тог разлога Вам поставља питање
заменик Специјалног тужиоца. Зашто истражном судији нисте рекли да
сте видели тај метак, јер изричито кажете на страни 3, «Према томе, ја
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нисам видео место где је погођен Премијер, односно где га је погодило
зрно метка. Оно што сам видео већ сам описао». Међутим, у том опису
уопште не описујете место где је погодило у тело њега зрно метка.

Сведок Зоран Трајковић: Значи ја колико разумем, значи тада
када ме је истражни судија питао, питао ме је да ли сам видео где је
тачно погођен. Ја нисам видео где је тачно погођен. Ја сам на то мислио,
а ово што сам видео рупу, то сам касније, то сам видео. А значи нисам
видео где је тачно он погођен, где је њему улазна рана, излазна и то. То
ја нисам уопште имао појма око тога.

Председник већа: Како данас онда говорите о томе да сте видели
излазну рану?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Ја кажем видео сам рупу. Рупу сам
видео у овом пределу.

Председник већа: Али то нисте рекли пред истражним судијом
уопште.

Сведок Зоран Трајковић: То сам и код њега исто рекао.

Председник већа: Добро. Наставите даље са питањима.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Пошто је
рекао да се председник Владе тргао приликом првог пуцња, да ли је по
опажању и процени сведока, то трзање било проузроковано поготком
или звуком?

Сведок Зоран Трајковић: Ја мислим да је то била реакција на тај
први пуцањ. Он је тек у другом, значи други пуцањ кад је био, онда је он
тек викнуо «јаој».  

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: У истрази је
сведок неодређено рекао, «Убрзо се сазнало да је уочено ћебе на прозору
одакле се проценило да је дошло до пуцања». Дакле, ко је то сазнао, ко
је уочио, ко је проценио и на који начин?

Сведок Зоран Трајковић: Људи који су били споља. Који су
истрчали и ту који су били. Ја сам тек кажем, значи касније сазнао. И
касније сам и видео значи кад сам изашао из зграде, и касније сам видео
и то ћебе и отворен прозор.
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Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Је ли видео
полицајца Гарића на месту догађаја?

Сведок Зоран Трајковић: Полицајца нисам видео.

Заменик Специјалног тужиоца Небојша Мараш: Немам више
питања.

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

Адв. Рајко Даниловић: После колико времена је дошла увиђајна
екипа, од овог пуцња, другог који је чуо, да ли може да процени?

Сведок Зоран Трајковић: Па, стварно не могу да временски, али
брзо су стигли. Али не могу временски да Вам кажем стварно.

Адв. Рајко Даниловић: Да ли сте Ви присуствовали ту кад је
вршен увиђај?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Ја сам био онда значи сишао сам
доле код металне капије.

Адв. Рајко Даниловић: Не знате шта је било са том кајлом, не
знате?

Сведок Зоран Трајковић: Не знам. Не знам ништа.

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

Адв. Срђа Поповић: Реч је само о једној формулацији. Данас сте
објашњавали да кад сте чули да Премијер долази, Ви сте стрчали до
врата. И то сте казали два пута. Да сте стрчали. У Вашем исказу код
истражног судије, Ви кажете дошао сам до улазних врата. Је ли има неки
разлог за ову разлику или је по Вашем мишљењу то исто? Само то Вас
питам.

Сведок Зоран Трајковић: Искрено да Вам кажем, значи то је
неки бржи ход био до доле.

Адв. Срђа Поповић: Сада бих Вам указао на нешто што је у
Вашем данашњем исказу противречно Вашем исказу код истражног
судије. Данас сте казали да кад сте сишли и вадили кајлу возило
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Премијера се зауставља. Односно видели сте возило које се зауставља. А
код истражног судије сте казали да сте отворили врата, вратили се назад
на подест који је удаљен 5, 6 метара и онда сте видели кроз врата, како
полако прилазе кола. Како, ова су већ заустављена?

Сведок Зоран Трајковић: Па, кола се заустављају или је то лоше
формулисано ту, али искрено да Вам кажем значи ја виђам тај ауто како
значи застаје, кад отварам врата и даље значи не гледам уопште око
њега. Кајлујем и крећем назад на подест.

Адв. Срђа Поповић: И онда видите како кола полако прилазе?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Значи ауто стаје. Значи ауто стаје,
тада сам га видео да ауто стаје и значи кајлујем врата, окрећем се на
подест и стајем на подест.

Адв. Срђа Поповић: И шта видите онда?

Сведок Зоран Трајковић: Кад се окрећем.... 

Адв. Срђа Поповић: Да ли кола стоје или шта?

Сведок Зоран Трајковић: Окренуо сам се и покојни Премијер
стоји на улазу врата.

Адв. Срђа Поповић: Је ли видите кола у том тренутку?

Сведок Зоран Трајковић: Не видим тада. Видим њега само. Ја
сам унутра и мени..... 

Адв. Срђа Поповић: Ви сте казали код истражног судије.... 

Сведок Зоран Трајковић: Мени је угао скраћен значи.

Адв. Срђа Поповић: Код истражног судије Ви кажете «Вратио
сам се унутра уз степениште и удаљен можда једно 5, 6 метара, видео
сам кад су са моје леве на десну страну полако прилазила кола
Премијера». Кажете да сте видели та кола.

Сведок Зоран Трајковић: То је онда стварно лоше формулисано.
Ја сам и у «29.-ом» исто овако дао, исти овакав исказ као и сада што
дајем.

Адв. Срђа Поповић: Значи ово што је овде формулисано..... 
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Сведок Зоран Трајковић: Значи, ја сам вероватно истражном
судији рекао да сам видео ауто да прилази кад сам врата отворио. Да
стају, значи ауто малтене стаје, ја врата отварам, кајлујем и окрећем се.

Адв. Срђа Поповић: Али овде је констатовано другачије. Је ли то
погрешно што пише овде?

Сведок Зоран Трајковић: Погрешно је.

Адв. Срђа Поповић: Ви сте потписали тај записник. Јесте ли га
читали? То је једноставно питање.

Сведок Зоран Трајковић: Потписао сам записник знам.

Адв. Срђа Поповић: Јесте ли читали?

Сведок Зоран Трајковић: Али, кажем Вам исто сам овако. Нисам
га прочитао али ја сам исто овакав значи исказ дао и у «29.-ом» и пред
истражним, значи да ауто виђам, кад малтене стаје. Отварам врата и он
стаје. Ја кајлујем и окрећем се.

Адв. Срђа Поповић: То знам. Али ја сада кажем.... 

Председник већа: Само моменат. Јавља се за реч адв. Момчило
Булатовић. Право на приговор. Немојте коментарисати ништа као и
прошли пут.

Адв. Момчило Булатовић: Не пада ми на памет. Само хоћу да
ставим приговор. Противим се оваквом начину испитивања колеге
Поповића. Ја не знам заиста одакле њему право да он коментарише оно
што је рекао истражни судија, како је рекао истражни судија. Све што
му није јасно, око записника из претходног поступка, нека иде код
истражног судије, па нека га пита. Сведоку нека постави кратко и јасно
питање, а на исти начин како то тражите од нас и ништа друго. Хвала.

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е
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ОПОМИЊЕ СЕ адв. Момчило Булатовић да не злоупотребљава
процесна овлашћења стављања приговора на питања пуномоћника
оштећених.

Кратак коментар: Пре свега оваква упутства која адв. Момчило
Булатовић упућује адв. Срђи Поповићу су правно неутемељена и
представљају чисту злоупотребу процесних овлашћења. Пре свега, нема
садржину приговора у односу на питања која је поставио адв. Срђа
Поповић. Друго, то што говори да треба да пита истражног судију већ
самим тим садржи једно правно проблематично размишљање, може се
рећи и начин размишљања који је заснован искључиво на злоупотреби
права. Пре свега, мора се знати једна ствар, истражни судија формално
правно води поступак, поставља питања, води рачуна о томе да се на
законит начин постављају питања, да их он препричава, интерпретира
верно као што би требало по закону, као што их сведок изражава и
истражни судија се не може питати о томе на који начин је он водио ту
истражну радњу саслушања сведока, конкретно сведока Зорана
Трајковића јер је он лице од поверења. И то државног поверења, с
обзиром да је изабран у легитимном законитом поступку и не може се на
тај начин пребацивати истражном судији, а овде посредно и
пуномоћнику оштећених, адв. Срђи Поповићу као да он не зна право.
Према томе, много сте себи допустили.

Наставите са питањима.

Адв. Срђа Поповић: Ви сте данас казали да Вам није била
дужност да отварате и кајлујете та врата. Објаснили сте да то чините
зато што је Премијер био на штакама. Јесте ли Ви то сами одлучили или
сте имали нечији налог да иако Вам није дужност подкајлујете та врата?

Сведок Зоран Трајковић: Па, већина нас који смо радили значи
на том улазу, самоиницијативно, значи и због функције и због повреде.

Адв. Срђа Поповић: Да ли се некада дешавало када је покојни
Премијер долазио да врата нису отварана и нису поткајлована?

Сведок Зоран Трајковић: То не могу да кажем. Код мене се није
дешавало.

Адв. Срђа Поповић: То се по Вашем мишљењу никада није
догодило? Колико Ви знате?

Сведок Зоран Трајковић: Ја знам за себе. Ја за себе кажем.
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Адв. Срђа Поповић: А да ли се некада дешавало да Премијер
стигне, а да се његово обезбеђење уопште и не јави Вама?

Сведок Зоран Трајковић: Тога је било.

Адв. Срђа Поповић: Да ли су у том случају била онда отворена и
поткајлована врата?

Сведок Зоран Трајковић: Тога је било али с тим што значи на
том радном месту, на самом улазу у паркинг, имао је човек спољно
обезбеђење који је уочавао аута и јављао. Значи интерном нашом везом
је јављао.

Адв. Срђа Поповић: Кад већ кола улазе у.... 

Сведок Зоран Трајковић: Да ли он или неко већ други.

Адв. Срђа Поповић: И да ли сте онда стизали да отворите и
поткајлујете врата?

Сведок Зоран Трајковић: Јесам.

Адв. Срђа Поповић: Јесте. Колико дуго, по Вашем мишљењу су
ова врата остала поткајлована? Ви чујете, трчите доле, отварате врата,
поткајлујете их, Премијер је погођен, почиње вика споља, Ви скидате
кајлу. Дакле колико дуго су врата отворена и поткајлована? Да ли
можете да оцените? Знам ја да не знате тачно, али можете ли да
оцените?

Сведок Зоран Трајковић: Да кажем неких 10, 15 секунди можда.

Адв. Срђа Поповић: То значи када долазе Бијелић, Пурић и
Дробњак, врата су већ откајлована?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Срђа Поповић: Када долазе Живановић, Јањушевић и Тоша,
врата су већ откајлована?

Сведок Зоран Трајковић: Значи Живановић, Тоша и Јањушевић
они тек долазе значи горе на подесту.

Адв. Срђа Поповић: Сем Вас ко је видео та врата отворена и
поткајлована? Сем Вас и покојног Премијера?
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Председник већа: Сачекајте само. Право на приговор има адв.
Момчило Булатовић.

Адв. Момчило Булатовић: Судија, имам приговор зато што ово
питање већ у себи садржи одређени одговор. Ко је видео. Прво да
видимо да ли је неко видео, па ако је видео, онда ко је видео.

Адв. Срђа Поповић: Хвала. У праву сте. Да ли је неко видео?

Адв.Момчило Булатовић: Учите нешто од мене.

Адв. Срђа Поповић: У праву сте.

Сведок Зоран Трајковић: Сем мене?

Адв. Срђа Поповић: Да.

Сведок Зоран Трајковић: То не могу да Вам кажем.

Председник већа: Право на питања има адв. Радивој Пауновић.
Нема питања. Право на питања има адв. Варја Банић. Констатујем да
нема питања. Право на питања има адв.Момчило Булатовић. Изволите.

Адв. Момчило Булатовић: Хвала судија. Господине Трајковићу,
да ли Ви претходно имате било каква сазнања пре него што се визуелно
оствари контакт са возилом и пратњом председника Владе, да ће
председник Владе тог дана доћи у зграду Владе?

Сведок Зоран Трајковић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Никаквих. Добро. Кажете малопре у
исказу да су промењена врата та која су постојала. Да ли знате када су
промењена та врата у односу на овај догађај, колико после овог
догађаја?

Сведок Зоран Трајковић: Па, скоро. Има неких можда пар
месеци. Пошто је реновиран цео тај део. Рађен је значи ходник и све то.

Адв. Момчило Булатовић: Рекли сте малопре да су извођени
радови неки, па због тога тај видео надзор није радио. У односу на овај
догађај 12. март, када су почели ти радови да ли знате?
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Сведок Зоран Трајковић: Па кажем Вам, ја мислим да је то преко
викенда већ почето. Субота, недеља, да се расчишћава та пријавница, да
се сели на свечани улаз и те камере, не знам тачно, да ли су у понедељак
искључене, то не знам тачно да Вам кажем.

Адв. Момчило Булатовић: Нисам питао. Питао сам за радове,
када су почели радови?

Сведок Зоран Трајковић: Чисто на том делу? Значи на том улазу
ја мислим тако преко викенда. Значи субота, недеља пре тог догађаја,
можда једно 3, 4 дана.

Адв.Момчило Булатовић: Добро. Дан пре овог догађаја, да ли су
мајстори били неки у згради Владе који су изводили те радове?

Сведок Зоран Трајковић: Дан пре тога?

Адв.Момчило Булатовић: Да.

Сведок Зоран Трајковић: То не могу ја да Вам кажем зато што на
мом улазу, значи ту, на мом улазу не улазе. Они улазе на Немањину 11. 

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Списак лица која могу да
користе улаз број 5, да ли знате ко све располаже са њим?

Сведок Зоран Трајковић: Тај списак?

Адв.Момчило Булатовић: Да.

Сведок Зоран Трајковић: Значи тај списак има лично то радно
место, шеф зграде и ја мислим да има генерални секретар који је
потписао то.

Адв. Момчило Булатовић: Ви сте набрајали пре лица, мене
интересује да ли је господин Јањушевић био на том списку?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли је господин Чедомир Јовановић
био на том списку?

Сведок Зоран Трајковић: Једно време ја мислим да није могао да
уђе, није му се дозвољавало, да би након тога ваљда било дозвољено и
њему.
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Адв. Момчило Булатовић: Добро. Ви сте радили на том улазу од
7до 15 тога дана. Да ли знате када је ушао у зграду Владе господин
Јањушевић?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу тачно да се сетим тога. Знам
само да је пре тога министар Ђелић имао неки састанак ту. Он је ту ушао
и изашао је, а не могу тачно Јањушевић да се сетим, у колико сати је
ушао ту у зграду.

Адв. Момчило Булатовић: Реците ми запослени и људи ови са
овог списка, говорим о њима, који улазе на улаз број 5, где паркирају
возила, да ли знате?

Сведок Зоран Трајковић: Обично значи ту на паркингу.

Адв. Момчило Булатовић: Да ли знате тога дана да ли је било
паркираних возила на паркингу испред броја 5? 

Сведок Зоран Трајковић: Па, ту значи на самом, испред самог
улаза није, али било је ту на паркингу ја мислим једно 3, 4 аута, тако, не
сећам се тачно. Значи то се дешавало пуно пута да буде тако паркинг
празан.

Адв. Момчило Булатовић: Добро. Да се вратимо на овај део када
говорите о положају покојног председника Владе у моменту када су
врата отворена. Кажете да је лева штака одлетела у вис. Да ли знате шта
је било са њом, где је остала у моменту када је тело председника Владе
пало унутра у зграду Владе?

Сведок Зоран Трајковић: Не знам да Вам кажем искрено. Не
знам где је она завршила искрено да Вам кажем.

Адв.Момчило Булатовић: Да ли знате шта се са штакама уопште
десило после тога?

Сведок Зоран Трајковић: Значи нисам био на самом увиђају.
Нисам присуствовао, тако да не знам.

Адв. Момчило Булатовић: Кажете код истражног судије да Ви
моторолом тражите помоћ.

Сведок Зоран Трајковић: Да.
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Адв. Момчило Булатовић: Од кога тражите помоћ? Кога зовете
моторолом?

Сведок Зоран Трајковић: Значи људи у згради, наше обезбеђење,
значи само сам рекао «Шестица овде, помоћ код шестице».  

Адв. Момчило Булатовић: Да ли сте конкретизовали која врста
помоћи Вам треба или сте само рекли то?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам, зато што сам после тога и
одбацио моторолу, значи био сам ту близу Премијера. Ја мислим да ли
сам одбацио или не знам ни ја, не сећам се тачно, али онда сам одмах ту
поред њега био.

Адв. Момчило Булатовић: Данас сте говорили, ја Вас потпуно
разумем, код истражног судије то нисте помињали, ни шестицу ни
петицу, разумем све то. Интересује ме да ли Вам значе нешто шифре
«Морава 6», «Морава 5»? 

Сведок Зоран Трајковић: «Морава 6», «Морава 5», искрено да
Вам кажем то користе значи јачи функционери у МУП-у.

Адв. Момчило Булатовић: Јачи функционери у МУП-у. Да. А да
ли Вам значи нешто шифра «Морава 680»? 

Сведок Зоран Трајковић: 680? 

Адв.Момчило Булатовић: Да.

Сведок Зоран Трајковић: Не.

Адв. Момчило Булатовић: Ништа. Када сте пришли телу
покојног председника Владе господина Ђинђића, да ли сте видели негде
шефа обезбеђења Копривицу, ту негде?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам видео, значи ја сам до њега, све
ми остаје иза леђа.

Адв. Момчило Булатовић: И само још једно, мада сте Ви
говорили о томе, тај други пуцањ, када је покојни председник Владе
рекао «јаој», какав је тачан положај у односу на Вас, да ли је био
окренут лицем, под углом према Вама, колико сам разумео Ви сте на
подесту, показали сте у односу на председника већа да је то једно 5, 6 
метара?
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Сведок Зоран Трајковић: Значи кад је тај други пуцањ био, он је
значи после првог благо се окренуо главом. Он се више главом, а благо
телом. Држао је штаке и онда је уследио тај други пуцањ, да би онда
рекао «јаој» и пао код мене унутра.

Адв. Момчило Булатовић: Још ме интересује само једно питање,
око тих врата фамозних, стално се вртимо. Да ли та врата могу да се
отворе неким системом, да ли има неки прекидач за ту браву на самим
вратима, близу врата, или је само овај код Вас у канцеларији?

Сведок Зоран Трајковић: Само тај код мене.

Адв.Момчило Булатовић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Славиша
Вукосављевић. Изволите.

Адв. Славиша Вукосављевић: То су двокрилна врата ако смо
добро схватили?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Гледано из правца улаза у зграду,
отворена су десна врата и поткајлована?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли сведок може да нам каже
колико су широка та једна врата, то једно крило, према свом виђењу?

Сведок Зоран Трајковић: Та једна? Ја мислим неких 80 
сантиметара, тако нешто. Тако отприлике.

Адв. Славиша Вукосављевић: Хвала. Где се Копривица налазио
у критичном тренутку?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам њега, значи тада њега нисам
уопште могао да видим, пошто сам ја био, то је један део степеништа.

Адв. Славиша Вукосављевић: А непосредно пре критичног
момента, има ли сведок сазнања где се налазио Копривица, унутар
зграде или ван зграде?
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Сведок Зоран Трајковић: Унутар зграде је био.

Адв. Славиша Вукосављевић: Када нам сведок у истрази каже
«Нама је шеф обезбеђења наредио да узмемо оружје са дугим цевима, па
смо то и урадили, истрчали из зграде и убрзо се сазнало да је уочено
ћебе на прозору зграде у улици Адмирала Гепрата, одакле се проценило
да је дошло до пуцања према Премијеру». Да ли сведок може да се
изјасни односно нека нам каже, да ли је и сведок одлазио у улицу
Адмирала Гепрата, прилазио згради?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам.

Адв. Славиша Вукосављевић: Или је остао у згради?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам. Остао сам значи ту сам остао
као што сам рекао.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је сведок видео ћебе?

Сведок Зоран Трајковић: Ћебе? Значи видео сам када сам
изашао из зграде, видео сам ћебе.

Адв. Славиша Вукосављевић: Пре или после увиђаја?

Сведок Зоран Трајковић: Ког увиђаја? Адмирала Гепрата или?

Адв. Славиша Вукосављевић: Не. Увиђаја.

Сведок Зоран Трајковић: Значи касније, ја сам изашао као што
сам рекао, то се издешавало и ја сам изашао испред зграде да чувам лице
места због увиђаја и онда сам тада видео у причи и све остало то.

Адв. Славиша Вукосављевић: Значи у међувремену, између
критичног момента и увиђаја, сведок је видео ћебе?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Славиша Вукосављевић: И отворен прозор?

Сведок Зоран Трајковић: И отворен прозор.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли се у том тренутку сведок
видео са сведоком Зораном Петровићем?
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Сведок Зоран Трајковић: Па, онако визуелно. Нисмо причали.

Адв. Славиша Вукосављевић: А после увиђаја?

Сведок Зоран Трајковић: После увиђаја, ја сам био значи доле
после увиђаја. Ту смо били у контакту сви. После тога је била и гужва у
тој згради.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли сведок може да нам објасни
какав је поступак уласка службених возила у двориште, дакле на сам
паркинг из улице Немањине?

Сведок Зоран Трајковић: Колико ја знам, значи лица која раде
на том радном месту, где је улаз паркинга, зна се само која аута, ја
мислим да су имали они списак која аута могу да уђу унутра. Сва остала
возила значи поједини гости само могли су да уђу унутра, који су
најављени, а сва остала возила су слата у Немањину 9, пошто доле исто
има једно место полицајца који обезбеђује и зграду, доњи део зграде, и
паркинг.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли постоји видео надзор уласка
у двориште према улазу број 5? Из Немањине улице у двориште?

Сведок Зоран Трајковић: Постоји.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је критичном приликом
радио видео надзор?

Сведок Зоран Трајковић: Није.

Адв. Славиша Вукосављевић: Ни интерни?

Сведок Зоран Трајковић: Интерни није имао. Само интерни је
имао на мом радном месту.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је сведок од момента, од
критичног момента па до увиђаја сазнао шта се догодило са осталим
члановима пратње и обезбеђења Премијера?

Сведок Зоран Трајковић: Значи касније сам тек сазнао за
Веруовића да је погођен.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је сведок видео трагове
крви ма где у том делу где се критични моменат и одиграо?
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Сведок Зоран Трајковић: Значи оно што сам видео то је било
онде баш код мене унутра. То што сам ја видео.

Адв. Славиша Вукосављевић: А трагове крви до доласка
увиђајне екипе?

Сведок Зоран Трајковић: То што сам, значи то што сам ја видео,
споља нисам ни толико ни гледао, само сам видео значи тај погодак на
згради, а крв само унутра што сам видео, значи Премијер где је пао.

Адв. Славиша Вукосављевић: Сведок нам је и рекао да постоји
разлика у интензитету два пуцња, у јачини између два пуцња која је чуо.
Први је био јачи, према речима сведока, да ли за други пуцањ може да
нам каже каквог је интензитета био односно како га је доживео, обзиром
на искуство које као радник..... 

Сведок Зоран Трајковић: Да Вам кажем искрено, много слабије
него овај први, како ми се учинио, пошто сам унутра био. Али много
слабији него овај први пуцањ.

Адв. Славиша Вукосављевић: По искуству сведока, да ли та два
пуцња потичу из истог оружја?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу то да кажем.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је други пуцањ према
искуству сведока, потицао из оружја са пригушивачем или без?

Сведок Зоран Трајковић: Без. Тај други.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли сведок може да нам каже ко
је обезбеђивао четворку?

Сведок Зоран Трајковић: Четворку је обезбеђивао ја мислим
Гарић. Гарић је обезбеђивао четворку.

Адв. Славиша Вукосављевић: Како се зове Гарић?

Сведок Зоран Трајковић: Гарић Мирослав.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је Гарић сведоку ишта
рекао до доласка увиђајне екипе или касније?
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Сведок Зоран Трајковић: Не.

Адв. Славиша Вукосављевић: Да ли је сведоку било
контрадикторно, да ли је тражио одговор на питање како се са тезе да се
пуцало из Немањине 9, и у ком тренутку се прелама и доноси закључак
да је заправо пуцањ дошао из Адмирала Гепрата?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам о томе уопште размишљао.

Адв. Славиша Вукосављевић: Немам више питања. Хвала.

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

Адв. Александар Поповић: Ко је све могао да чује шифру
«Морава 6»? 

Сведок Зоран Трајковић: «Морава 6»?  

Адв. Александар Поповић: Да.

Председник већа: У ком контексту говорите «Морава 6» колега?

Адв. Александар Поповић: У контексту да је сведок рекао да је
«Морава 6»..... 

Председник већа: Колега, Ви већ злоупотребљавате Ваше право
јер знате да он није рекао уопште да је чуо «Морава 6» него је рекао да
припада високим функционерима МУП-а, али очигледно Вама то не
помаже.

Адв. Александар Поповић: Ја се извињавам. Онда сам ја
погрешно разумео.

Председник већа: Па, видим. Ви стално погрешно разумете
нешто. Очигледно да не злоупотребљавате, знате. То сам баш приметио
код Вас.

Адв. Александар Поповић: Не разумем.

Председник већа: Па, знам. Увек се правите луди.

Адв. Александар Поповић: Да. Добро. Да ли је некога било у
ходнику када сте поткајловали врата и кренули ка првом подесту?
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Сведок Зоран Трајковић: Никога није било.

Адв. Александар Поповић: Да ли је након другог пуцња и уласка
Бијелића, Пурића и Дробњака у зграду још неко ушао у зграду?

Председник већа доноси

Р ЕШ ЕЊ Е

ЗАБРАЊУЈЕ СЕ питање адв. Александра Поповића јер је сведок
Зоран Трајковић већ одговорио на такво питање.

Адв. Александар Поповић: Нисам чуо извињавам се, али
замолићу ако може да ми понови. Стварно нисам чуо.

Председник већа: Не може да Вам понови. Три пута је говорио о
томе колега. Не знам шта Ви радите овде.

Адв. Александар Поповић: Да ли је још неко ушао у зграду?

Председник већа: Ево питајте колегу Петронијевића, па ћете
видети.

Адв. Александар Поповић: Кажите ми како је Премијер био
обучен?Шта је имао на себи, ту само мислим..... 

Сведок Зоран Трајковић: Колико се сећам, одмах да Вам кажем,
значи одело, кошуљу, кравату је имао. Значи била је она чизма за
повређену ногу.

Адв. Александар Поповић: Да ли је имао сако?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Александар Поповић:Шта је било са сакоом?

Сведок Зоран Трајковић:Шта је било са сакоом?

Адв. Александар Поповић: Кад сте га ухватили испод, да ли сте
га ухватили преко сакоа?

Сведок Зоран Трајковић: Испод значи.
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Адв. Александар Поповић: Подигли сте сако и ухватили га?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Нисам подигао сако. Значи хватам
га са свим сакоом га хватам.

Адв. Александар Поповић: Да ли сте имали наоружање и ако
јесте које сте наоружање имали на радном месту поред улаза број 5, 
унутар зграде кад сте радили?

Сведок Зоран Трајковић: Значи унутар зграде је једино моје
лично наоружање, пиштољ «ЦЗ 99».  

Адв. Александар Поповић: Да ли су се врата затворила након
што сте увукли Премијера унутар зграде?

Сведок Зоран Трајковић: Да ли су се затворила?

Адв. Александар Поповић: Да.

Сведок Зоран Трајковић: Не сећам се да Вам кажем. Вероватно
јесу, пошто су склоњене ноге и то. Вероватно али више нисам ни
обраћао пажњу на то уопште.

Адв. Александар Поповић: Да ли је још неко онда могао да уђе
ако би се врата затворила?

Сведок Зоран Трајковић: Кажем Вам, нисам више ни обраћао
пажњу шта се дешавало. Ја сам њега већ ухватио и носим га. Више не
обраћам пажњу.

Адв. Александар Поповић: Да ли сте видели некога да држи та
врата?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам.

Адв. Александар Поповић: Уколико би се врата затворила, да ли
би неко морао поново да их притиском на тастер отвори?

Сведок Зоран Трајковић: Или тастером или значи унутра. Значи
неко да је до врата и онда отвара. Значи до самих врата али унутра.

Адв. Александар Поповић: Да ли сте видели некога након што
сте на други подест се попели, да отвара врата?
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Сведок Зоран Трајковић: Нисам. Кажем Вам значи носим га, са
њим сам и.... 

Адв. Александар Поповић: Хвала. Немам више питања.

Председник већа: Право на питања има адв. Горан Петронијевић.
Изволите.

Адв. Горан Петронијевић: Захваљујем судија. Могу ли директно
питање или преко Вас?

Председник већа: Можете непосредно.

Адв. Горан Петронијевић: Хвала. Да ли можете само да опишете
лице које сте означили као Тоша из ДС-а, пошто не знате како се зове,
како се презива и тако?

Сведок Зоран Трајковић: Он је онако.... 

Адв. Горан Петронијевић: Колико има година, колико је висок,
плав, црн, смеђ?

Сведок Зоран Трајковић: Средњих година. Ја мислим да је смеђ.
Тада је имао коврџаву косу. Касније када сам га видео, ошишао се, али
имао је коврџаву косу, мало дужу онако.

Адв. Горан Петронијевић: Колико година отприлике, да ли
можете то да се изјасните?

Сведок Зоран Трајковић: Па, ја мислим тако мојих година. Око
40. 

Адв. Горан Петронијевић: Шта је он радио у Влади, је ли имао
неку функцију у згради Владе, било шта? Не мислим функцију као
функцију, него неки посао, значи да ли је званично нешто радио?

Сведок Зоран Трајковић: Па, он је долазио ту нон-стоп са њима
је сарађивао, пошто је био из њихове странке. Значи долазио је ту.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли то значи да није имао никакав
посао званичан у Влади или не? Ја бих молио ако може сведок да се
изјасни судија.
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Сведок Зоран Трајковић: Па, ја колико знам није. Он је значи
само долазио код њих ту на разговоре и већ шта су.

Адв. Горан Петронијевић: Можете ли да прецизирате код кога је
долазио?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу да Вам кажем. Значи он је
горе по кабинету. Значи код саветника и осталих који су били из њихове
странке.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је улазио на Ваш улаз?

Сведок Зоран Трајковић: На мој није.

Адв. Горан Петронијевић: Никада? Малочас сте поменули
трагове крви које сте видели. Можете ли да прецизирате количину,
облик тог трага крви и тачно позицију на којој сте то видели, ако
можете?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу да се сетим тога. Значи ту
количину и шта знам. Знам само да је ту где је тог момента, где се то
дешавало. Већ горе, кад су га откопчали, значи ту су му бацили већ
мајицу.

Адв. Горан Петронијевић: Колико је то по Вашем сећању, од
врата где сте видели тај траг крви, удаљено од, да сада будемо прецизни,
од тог подеста, односно од прага?

Сведок Зоран Трајковић: Значи он је под том неком косином,
како је пао, па не знам да ли је то неких можда 70 сантиметара, 80 
сантиметара од врата, тако. Тако нешто, колико могу да се сетим.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Можете ли да се сетите кад
сте тај траг крви видели, временски? Да ли тада када сте пружали помоћ
покојном Премијеру или касније?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу тога да се сетим.

Адв. Горан Петронијевић: Да не претерујем сада да питам, да ли
сте тај траг видели кад сте излазили напоље, након читавог догађаја?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу стварно да се сетим баш
стриктно.
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Адв. Горан Петронијевић: Повлачим ово питање. Да ли сте неке
друге трагове сем оних које сте данас описали, дакле, ти каменчићи, које
сте видели разасуте након тог рикошета и овог трага крви, видели на
унутрашњем делу зграде, вратима или нешто што је Вама могло да
привуче пажњу?

Сведок Зоран Трајковић: Видео сам значи трагове од тог
рикошета, на тим отвореним вратима. Значи врата кад отворите онај
тањи део врата, значи ту је завршио рикошет и видео сам у другом делу
врата, како су била отворена, на дрвеном, пошто су састављена од
дрвеног и стакленог дела, ту сам видео значи један рикошет и на
степеништу, отприлике где је његов положај главе био, ту има и дан
данас, види се траг од рикошета од камена, што је ударило у
степениште.

Адв. Горан Петронијевић: А да ли можете да се изјасните, то
степениште је бетонско, је ли тако?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Мермерно, бетонско, није дрвено?
Како изгледа то оштећење, кажете рикошет, можете ли да опишете какав
је то рикошет?

Сведок Зоран Трајковић: Па, као што створи камен о камен, као
белило неко. Значи ударац.

Адв. Горан Петронијевић: И то данас стоји је ли тако?

Сведок Зоран Трајковић: Па, има и дан данас.

Адв. Горан Петронијевић: Кажите тај рикошет на вратима какво
је то оштећење, оно што сте Ви могли да видите?

Сведок Зоран Трајковић: Значи, врата како сам их отворио,
значи тањи део врата, где су шарке, тај део врата је и добио рикошет.
Значи ту је рикошет. Значи, нема по вратима да се види. Тек други део
врата, значи унутра, која држимо нон-стоп отворена, она су добила овај
један рикошет.

Адв. Горан Петронијевић: Можете ли да објасните какво је то
оштећење од рикошета?

Сведок Зоран Трајковић: Па, не могу.
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Адв. Горан Петронијевић: Огреботина, мало већа, дубља?

Сведок Зоран Трајковић: Па, није огреботина, него као
улубљење неко. Тако нешто.

Адв. Горан Петронијевић: Да не идемо сада да питамо
претпоставке шта би то могло да буде. То ћемо прескочити. Реците ми
изглед дворишта испред Владе Републике Србије, тог дела дворишта
који се односи на овај паркинг где су ове кућице?

Сведок Зоран Трајковић: Па, двориште је значи, кад се уђе мало
дуже. Иде до, сада је тренутно и ограђено, комплет.Широко је неких.... 

Адв. Горан Петронијевић: Не морате прецизно, ја ћу одмах
поставити друго питање, да не бисмо губили време. Да ли је неког
растиња било у том дворишту, по Вашем сећању, некада, данас, пре
тога?

Сведок Зоран Трајковић: Било је.... 

Адв. Горан Петронијевић: Конкретно дрвећа?

Сведок Зоран Трајковић: Било је, а има и сада.

Адв. Горан Петронијевић: Има и сада?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Са које стране је то дрвеће?

Сведок Зоран Трајковић: Па, било је код ове кућице, значи тај
део кад излазим из зграде, на тим вратима, значи са леве стране.... 

Адв. Горан Петронијевић: Према парку или према улици, или
према Немањиној 9? 

Сведок Зоран Трајковић: Према Немањиној.

Адв. Горан Петронијевић: Значи према Немањиној улици?

Сведок Зоран Трајковић: Тај део, значи уз зграду Немањина 9. 
Значи тај ред је ту био посађен са растињем.
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли је ту било каквих промена у
односу на то растиње?

Сведок Зоран Трајковић: Да ли је било промене?

Адв. Горан Петронијевић: Да. Пре тог догађаја, након тога?

Сведок Зоран Трајковић: Не сећам се тога. Знам само после да
ли су прошле године сређивали овај парк около, што гледа на Адмирала
Гепрата.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Занемаримо тај део. Значи
занима ме само ово дрвеће према улици. Да ли је то дрвеће остало исто
као што сте га Ви запамтили од доласка до данас или не?

Сведок Зоран Трајковић: Ово што је до кућице тога се сећам, да.
Али има неко не знам сада да ли је пре тог догађаја или после, извађено
је неко зато што је било већ труло. Повадили су то.

Адв. Горан Петронијевић: То све говорите према улици
Немањиној?

Сведок Зоран Трајковић: Значи кад изађем из зграде са леве
стране, а гледано на Немањину 9 зграду.

Адв. Горан Петронијевић: Поменули сте своју изјаву коју сте
дали у «29. Новембру» дакле у Градском СУП-у, истражном судији и
коментарисали смо је и добили сте неке податке из тога. Да ли сте било
ком, било када, дали изјаву поводом овог догађаја?

Сведок Зоран Трајковић: Не.

Адв. Горан Петронијевић: Не мислим на новине, штампу, него
неком, било ком званичном органу?

Сведок Зоран Трајковић: Нисам.

Адв. Горан Петронијевић: Колега Поповић Вас је питао око
сакоа, ако сам разумео добро, да ли је тај сако скинут на горњем подесту
или није?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Него је само значи раскопчана горе
кошуља и кравата је значи раскопчана.
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли је тако са сакоом покојни
Премијер и унет у ауто?

Сведок Зоран Трајковић: Тако смо га унели.

Адв. Горан Петронијевић: Само још једно питање. Јесте ли Ви
наставили да радите у згради Владе након овог догађаја?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: И данас радите?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Кажете врата су промењена, улазна
врата број 5? 

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли знате шта је било са тим старим
вратима, евентуално да ли имате сазнања?

Сведок Зоран Трајковић: Не знам да Вам кажем.

Адв. Горан Петронијевић: Јесу ли негде одложена или било шта?

Сведок Зоран Трајковић: Ја мислим да јесу, али не знам тачно
где. Значи те старе ствари из зграде, значи има ко регулише. Ко их
оставља и где их депонује.

Адв. Горан Петронијевић: Судија, нећу инсистирати ако сведок
не може да се прецизно сети, да ли може да определи колико је времена
прошло до момента, значи од момента када је описао овај догађај, како
је описао, до момента када је први пут изашао напоље?

Сведок Зоран Трајковић: Када сам изашао напоље? Значи први
пут сам изашао са Премијером.

Адв. Горан Петронијевић: Значи када сте износили Премијера?

Сведок Зоран Трајковић: Да.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли сте у том тренутку приметили
неку телевизијску екипу, сниматеље или било кога у близини?
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Сведок Зоран Трајковић: Нисам.

Адв. Горан Петронијевић: Јесте ли Ви у свом послу радили на
некој од ових кућица, ових позиција које сте описивали?

Сведок Зоран Трајковић: Јесам. На свим кућицама.

Адв. Горан Петронијевић: На свим. Говорим о ова три која су
према парку.

Сведок Зоран Трајковић: Сва радна места сам прошао и у згради
и ван зграде.

Адв. Горан Петронијевић: Добро. Да ли се из те три кућице види
Гепратова улица, односно зграда у којој је касније виђено, како сте
рекли ћебе на прозору?

Сведок Зоран Трајковић: Значи, види се из кућице број 2. То се
види из кућице број 3, кад се изађе, значи из кућице и прошета се према
доњем делу Немањине, гледајући на паркинг и ту се види. Из кућице
број 4, значи морали би да зађете иза зграде Немањине 9, да би видели
колико толико, пошто од дрвећа не може. Из кућице број 1, која је из
Кнеза Милоша ја мислим да и оданде може мало да се види. Најбоље се
види двојка и тројка, кад изађете значи ван кућице.

Адв. Горан Петронијевић: Кажите ми Ви сте прецизно данас
описали, а и пред истражним судијом, да ли бисте могли, на лицу места,
да поставите сва лица која су се затекла у моменту од пуцања, па до
краја догађаја, на места где сте их видели?

Сведок Зоран Трајковић: Не бих оно стриктно, значи знам ко је
ушао и ко је био са мном, и то. Значи кога сам ја виђао, значи да је
силазио низ степенице и ко је износио Премијера са мном. Значи тих
лица се сећам.

Адв. Горан Петронијевић: Само оних којих се сећате и кога сте
видели?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу положај. Значи ко је шта
радио и то, баш не могу да се сетим. Значи знам ко ми је тада помагао да
понесемо и горе и вани Премијера.
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Адв. Горан Петронијевић: Да ли знате ко је био шеф кабинета
покојног Премијера?

Сведок Зоран Трајковић:Шеф кабинета је био Колесар.

Адв. Горан Петронијевић: Јесте ли га видели тада, или
непосредно након тога?

Сведок Зоран Трајковић: Тада га нисам видео. Значи видео сам
само Јањушевића.

Адв. Горан Петронијевић: Да ли је он то јутро дошао на посао?

Сведок Зоран Трајковић: Колико се ја сећам нисам га видео.

Адв. Горан Петронијевић: Толико судија. Хвала Вам.

Председник већа: Право на питања има адв. Биљана Кајганић.
Изволите.

Адв. Биљана Кајганић: Ова врата која су промењена, да ли су
мењана у склопу радова који су извођени, рађени и вршени у време кад
се десио атентат, или су она промењена касније?

Сведок Зоран Трајковић: Не. Она су пре пар месеци промењена.

Адв. Биљана Кајганић: Да ли знате због чега су промењена?

Сведок Зоран Трајковић: Значи радио се цео тај део ходника. Ти
радови су били значи подрумског дела, где сада штићена личност улази.

Адв. Биљана Кајганић: Колико су ти радови трајали, у ком
периоду ако можете да определите?

Сведок Зоран Трајковић: Не могу тачно. Знате шта, они
периодично то раде.Мало овде, мало онде.

Адв. Биљана Кајганић: По отварању врата, и Вашег враћања на
подест, када сте угледали Премијера, где сте се тачно налазили, да ли
испред других врата или иза?

Сведок Зоран Трајковић: Значи та друга врата што Вам кажем,
значи она су на неких можда метар од првих врата. А ја сам значи иза


