
Зоран Бабић на суђењу за удес код Дољеваца када је погинула Станика Глигоријеви: Спавао сам у тренутку несреће, не знам шта се десило
среда, 12 фебруар 2020 14:06

 НИШ - У Нишу је данас настављено суђење Дејану С. (36), возацу некадашњег
директора "Коридора Србија" Зорана Бабића, због несреће на рампи Дољевац прошле
године, када је погинула Станика Глигоријевић (52), на коме је Бабић испитан у улози
сведока.

  

"Спавао сам у тренутку несреће, не знам шта се десило. Не кривим возача и не
придружујем се кривицном гоњењу", рекао је Бабић, пренео је портал Телеграф.

  

"Желео бих да изјавим најискреније сауцешце породици Станике Глигоријевић. Када бих
могао да вратим време, најрадије бих да тај 31. јануар није ни постојао", рекао је Бабић,
преносе "Новости".
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Бабић, који се данас први пут појавио на суђењу, испричао је да је у тренутку несреће
спавао на задњем седишту, када га је пробудило кочење његовог возаца.

  

Задржао се тада рукама за предње седиште, када је осетио бол у нози, навео је на
суђењу. Према писању листа, каже да се сећа тачно ко је први отворио врата њиховог
аутомобила.

  

Сећа се да га је Дејан питао да ли је добро, као и да је успео да помери прсте на рукама
да се увери да је добро. Од интензивног бола не сећа се, каже, шта је било после, а
освестио се у колима Хитне помоћи и тада је позвао породицу да јави за несрећу,
преноси лист.

  

У јануару 2019. године Станика Глигоријевић је погинула, а пет особа је повређено када
је службено возило "шкода суперб" београдске регистрације у пуној брзина налетела на
"опел астру" која је стајала код наплатне рампе Дољевац и одбацио га на "пасат
караван".

  

Зоран Бабић, је тада задобио прелом бутне кости и лумбалног пршљена, а каже да се и
даље лечи.

  

(Танјуг)
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