Dobar dan, da li sam dobila gospodina Velimira Ilica?

Da.

Poštovanje, Milica Šarid kraj telefona, novinarka Centra za istraživačko novinarstvo. Gospodine Ilidu,
treba mi samo jedan minut Vaš, htela sam da Vas pitam nešto? Je l' nije problem sada?
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Recite.

S.

Ovako, 2004. godine, u avgustu, na magistralnom putu Užice-Zlatibor saobradajni policajac užičkog SUPa Vas je zaustavio, odnosno zaustavio je vozilo iz Vaše pratnje. I tada tom prilikom je došlo do sukoba
između Vašeg telohranitelja i tog policajca, kada mu je telohranitelj navodno uvrnuo ruku. Pa sam htela
da vidim s Vama prosto šta se dogodilo tada, pošto ste Vi bili tu prisutni...
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Kad je to bilo?
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Vi ste novinar čega?

.C

To je bilo u avgustu 2004. godine, na putu Užice-Zlatibor.

Centar za istraživačko novinarstvo.

Kakve veze ima ministar sa... nije moj vozač zaustavljen, nego vozilo iz pratnje.

Dobro.

A znate čija je bila pratnja?

Čija je bila pratnja?

Pa premijer je išao sa mnom.

Dobro.

I tu je bilo 20 vozila. I šta je problem?

rs

I šta se dogodilo?

S.

Otkud ja znam šta se dogodilo?
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Vi kad ste došli na lice mesta, šta ste zatekli? ... Jeste li Vi videli to, jeste li Vi videli to kada je telohranitelj
njemu uvrnuo ruku?
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Ma nemam pojma šta se dogodilo gde me to pitate me sad šta se dogodilo pre 10 godina pobogu
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Pa vidim da se sedate da je bila pratnja i da je zaustavljeno vozilo iz pratnje

Pa znam ali iz pratnje vozila išla i sad Vi pitate mene šta je ko uvrnuo kome ruku pre 10 godina, pobogu
da li

Aha, recite mi je l' to bio Vaš telohranitelj?

Da li ste normalni, majke Vam, kad me pitate takvu stvar? ...da bih ja Vas pitao šta ste radili pre 10
godina na nekom ručku, gde je ko sedeo i tako dalje.

Da, da, da, ali vidim da se sedate prosto da se to desilo pa rekoh čisto da vidim da li je bio Vaš
telohranitelj

Pa zato i pričam, zato što se pisalo svašta,

To me i zanima, baš zato što se svašta pisalo

Zaustavljeno vozilo nije mene vozilo, znači nije ni moj telohranitelj ni moj vozač.

Zaustavljeno je vozilo iz pratnje, jedno od vozila, ne znam koje
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Aha

S.

Jeste li Vi bili prisutni tada, kada je došlo do tog incidenta? Kad ste se vratili
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Samo da vidim da l' ste videli Vi sve to
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Ne, ne, ja sam bio prošao to... pa šta je to
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Pa nisam, a Vi ste sve videli, koliko ste imali tad godina majke ti?

Pa i ko Vam dao to da pišete? Kako Vas nije sramota, toliko ozbiljnih stvari sada se piše i Vi pišete šta je
bilo pre 10 godina, da li je neko nekom uvrnuo ruku

Ne, ne, u suštini radimo bazu sukoba između radnika obezbeđenja i građana, i naišla sam na ovaj slučaj
pa sam htela samo sa Vama da proverim šta se tačno dogodilo

Pa nemojte da pričate, baš je taj policajac je okej jer je bio suspendovan s posla a ja sam zamolio da ga
vrate, jer mi ga bilo žao, eto to sada da proverite(?) 3:14

Dobro, to je dobra stvar

Pa pitajte njega

Hodu, hodu, pitadu ga, kako se on zove je l' znate?
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Pa ne znam kako se zove, ali bilo mi ga žao da ga neko suspenduje s posla zbog eto tako pa sam zamolio
da ga ne dira niko, to je sve suština

IN

Koga obezbeđenja, u Kačulicama znaš ti šta je to

S.

Aha, dobro. A je l' se sedate možda u Kačulicama, 2007. godine, to je bilo kasnije, Vladimir Ilid, dopisnik
Večernjih novosti, je došao da izveštava o izgradnji klinike u Vašem vlasništvu međutim Dragan, radnik
obezbeđenja ga je udario i oborio ga na zemlju
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U Kačulicama, da
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Ma koje obezbeđenje, tamo je farma ovaca, tamo nema obezbeđenja, ovce nemaju obezbeđenje tamo.

Taj Vaš privatan posed, pošto sam čitala u medijima nešto da je taj privatan posed, da je taj radnik
obezbeđenja zapravo obezbeđivao Vaš posed u Kačulicama

Ma nije, čitali ste svašta

Zato Vas i pitam, zato Vas i zovem

Pa nemam pojma, verujte, ja samo..imaju radnici koji čuvaju ovce, sad ja treba za ovčara da brinem ko je
koga udario

Je l' se sedate kad je on došao da izveštava o izgradnji klinike Vaše

Ko zna taj čovek ako neko čuva ovce tamo na primer ili brine o nečemu i Vi sad pitate da li je udario Pera
Žiku

Ali to je baš bio dopisnik Večernjih novosti, to je bila dosta bitna stvar zato što je on čovek novinar

Pa šta de novinar na farmi ovaca u Kačulicama
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Došao da izveštava o izgradnji klinike, tako sam čitala

S.

Izveštava unod, koliko se ja sedam bilo je veče, ko izveštava u osam sati?
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Dobro, mislite da ne... šta se desilo?
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Pa ne znam, gospođice, gospođo, šta se de...pitate me gluposti, ko Vam je dao nalog da pitate gluposti?
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Ne, kažem Vam, to spada u bazu ovu

A Vi ste baza? A Vi ste baza, je l'?

Ne, ne, mi radimo bazu

A radite bazu... samo Vi radite bazu,

Da, da, završili smo je zapravo, samo da čujemo prosto sam htela da proverim s Vama šta se dogodilo

Da, da, samo Vi bazu radite, baza je vrlo bitna, ...? 5.26
Kako Vas nije sramota, bedo jedna, Vi novinar neki

Ne, kažem Vam radimo sukobe između radnika obezbeđenja i građana.

Kakve veze ima obezbeđenje i čuvanje ovaca, majke ti? Kad ja sam... ja uopšte tamo ni

Htela sam da proverim da li je taj Dragan to je bio radnik Vašeg obezbeđenja, znate to sam htela da
proverim
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Kakvog obezbeđenja, gospođo, Dragan vozi traktor. Kod mene na imanju.
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Je l' znate šta je traktorista i čovek koji vozi mašine?

S.

Dobro

.C

Dobro. Je l' on kaže da ga je udario i oterao s poseda ili šta kaže taj Dragan, vozač traktora
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Otkud ja znam, šta je tražio kod čoveka koji tamo radi na imanju, šta on ima s njim

Dobro, ništa, hvala Vam puno, htela sam prosto da vidim šta Vi o tome..da li se sedate

Pa nemojte da se brukate, da pišete šta ja znam o tome, ko Vas to loži... u kojim novinama radite?

Pa rekla sam Vam, to je Centar za istraživačko novinarstvo, i pravimo sada tu bazu podataka

Uuuu vi ste istraživači, sa bazom podataka, je l'

Ta baza ide 10 godina unazad i sadrži sve sukobe koje moramo međutim da proverimo sa obe strane, i
od strane napadnutog i od strane onog ko je..

U boga, u boga
A da li Vi znate da je neko napao mene na primer do danas nije otkriveno, imao sam tešku povredu
lobanje i to niste ništa se setili, znate,.... (od 7. minuta nadalje priča o svojim povredama) .... a bitno je
da li je neko sa traktoristom se posvađao na seoskom putu
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... a pitajte Vi dopisnika šta je tražio na privatnom seoskom putu uveče, po nodi. Znači ako se ide nešto
da se snimi to se ide u dan, pa se zove vlasnik, pa se kaže najavi se mi moramo da snimimo to i to, i nikad
nisu bili odbijeni, nego dođu sami upadaju, preskaču ogradu i tako dalje, to nije lepo. Ja nisam bio tamo,
ali nije lepo to da rade. A i vozilo nije lepo da zaustavi neko ako je vozilo pod pratnjom i pod rotacijom,
znači ako prati neku kolonu. Znači ne možete vi da zaustavite sad vozilo od cele kolone jedno. Ali
ponavljam nije lepo to, to nije lepo da se radi tako, ali dobro, to se radi. Budite vi dobar novinar...
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IN

S.

{loša veza, prekida se}

