
Јужне вести: Полиција доставила белешке о несрећи код наплатне рампе Дољевац - име Зорана Бабића "замагљено"
четвртак, 20 јун 2019 16:26

 Министарство унутрашњих послова доставило је Јужним вестима службене белешке, то
јест записнике сачињене после несреће на наплатној рампи Дољевац у којој је
учествовао директор Коридора Србије Зоран Бабић. Име Зорана Бабића, али и осталих
учесника несреће је "замагљено".

  

  У белешкама се наводе неки детаљи, али је Бабићево име и име његовог возача на
свим местима замагљено. После неколико месеци чекања и налога Поверника за
информације од јавног значаја да се белешке доставе, Јужним вестима достављено је
девет записника, сачињених на лицу места, у Клиничком центру и Полицијској управи
Ниш.   

Оне потврђују да су у удесу учествовала три возила: “шкода суперб”, “опел астра” и
“фолксваген пасат”.

  

Према изјавама очевидаца на самој наплатној рампи, како пише у једној белешци,
неспорно је да је “шкода” изазвала удес.

  

"Налазила сам се у кабини Н3 наплате путарине Дољевац. Једно возило је одлазило са
канала, а друго је стајало. Одједном се чуо јак ударац. Када сам изашла напоље видела
сам да има повређених лица. Возило 'шкода' је ударило возила која су била у каналу",
рекла је полицији 31-годишња радница на наплатној станици.
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Да је ауто налетео на њих док су плаћали путарину, потврдио је и возач "опел астре".

  

"Са супругом смо спремали новац да платимо и одједном док сам узимао новац од
супруге погледао сам у ретровизор и видео да се возило иза нас приближава великом
брзином. Осетили смо веома јак ударац у задњи део. Од силине ударца набацио ме на
возило испред себе које је већ кренуло и ударио сам у његов задњи део", испричао је
полицији возач "опела".

  

Идентитети свих који су давали изјаве су сакривени, па је тако сакривен и идентитет
возача "шкоде" који је признао да је налетео на аутомобиле који су били у каналу за
плаћање путарине.

  

  

Возачу "шкоде" у белешци је сакривено име, матични број, па чак и занимање, иако
занимања осталих који су давали изјаве нису "замагљена", пишу Јужне вести.+

  

"Била је густа магла када сам уочио возила која стоје на наплатној рампи. Почео сам да
кочим, али због клизавог пута нисам успео да укочим на време. Напомињем да је коловоз
био клизав са поледицом и предњим чеоним делом ударио сам у задњи део возила 'опел
астра'”, испричао је возач "шкоде" полицији.
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Једно од питања које се у јавности постављало у вези са овом несрећом је зашто је
"шкода" прва уклоњена са места несреће. Како се види у белешкама, то је урађено по
усменом налогу дежурног тужиоца Милице Јововић ради вештачења.

  

У истој изјави у којој возач признаје да је ударио у “опел”, наводи и да се са њим неко
возио на задњем седишту. Идентитет особе са задњег седишта је сакривен, а сам Зоран
Бабић, како су раније тврдили у Тужилаштву, дао је изјаву да је у време несреће спавао
на задњем седишту.

  

Име се не види ни у белешци из Ургентног центра у којој се такође помиње особа са
задњег седишта.

  

У Тужилаштву су раније рекли да је за воланом "шкоде" био Д. С, али у белешкама нису
достпни чак ни иницијали. Бабићев возач осумњичен је за несрећу у Дољевцу, а Основни
суд га је после хапшења пустио на слободу док траје истрага. Њему се на терет ставља
тешко дело против безбедности јавног саобраћаја.

  

Основно јавно тужилаштво обећало је да ће обелоданити снимке са надзорних камера
тек пошто буде подигнута оптужница против Бабићевог возача. Оптужнице до данас
нема, а Бабић је, и поред поднете оставке, и даље директор Коридора.

  

Председник СНС Александар Вучић га је недавно критиковао због летовања на
Брионима.

  

У несрећи код Дољевца једна жена је погинула, а пет особа је повређено, међу којима је
био и Бабић.

  

(Јужне Вести)
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