
 ❚ Са оцем у шетњи Калемегданом, пролеће 
1949. године



 ❚Моји деда и баба по оцу Тома и Ата Фила



 ❚Моји деда и баба по мајци Никола и Ика СапунџиМоји деда и баба по мајци Никола и Ика СапунџиМоји деда и баба по мајци Никола и Ика Сапунџи



 ❚ Са оцем и мајком на матури



 ❚ Са мајком Ели



 ❚Веридба: Веснина браћа Срђан и Иван, 
сестра Љиљана и мала Николета Бела

 ❚ Са снимања филма „Римске девице“, 1960. године



 ❚ 1. 07. 1965. године положили адвокатски испит. Слева на 
десно Мира Калик, Бранко Поповић и Цветко Тодоровић

 ❚Венчање у Саборној цркви, у Београду, са кумовима 
Тихомиром Константиновићем и Живорадом Ристовићем



 ❚Прво заједничко летовање у Грчкој, Атина



 ❚Наш разред на прослави 20 година матуре, са 
разредном Стаком Смиљнић

 ❚ Са суђења Шефки Хоџић: мој брат Ђорђе и ја

 ❚ Са суђења Шефки Хоџић: Филота Фила и Ђорђе Бела



 ❚Прослава 55 година канцеларије Фила

 ❚На слави код Тапија, Свети 
Јован, 1999. година

 ❚Са Ивицом Дачићем, министром 
унутрашњих послова, у посети Јованки Броз

 ❚У посети генералу Ђорђу Ђукићу, у болници у Хагу, 1996. 
година: колега Милан Вујин и др Слободан Ивановић

 ❚ Са Жарком Лаушевићем, 1998. године

 ❚Као председник АКС у кабинету Добрице 
Ћосића, председника СРЈ, 1992. године. У 
средини Иван Мркић, шеф кабинета



 ❚Колега Владимир Петровић и ја у једној од 
судница Хашког трибунала, 1998. године

 ❚ Хаг, тим тужилаштва и одбране у предмету 
„Омарска“, 2001. година. Први сдесна је мој 
покојни колега из канцеларије Зоран Јовановић

 ❚Траг подигнутих плочица 
у облику слова Т, 31. март 
2001. године

 ❚У посети генералу Ђорђу Ђукићу, у болници у Хагу, 1996. 
година: колега Милан Вујин и др Слободан Ивановић

 ❚Мој портрет и ја – ко је на
кога почео да личи?

 ❚  У викендици, са мојом таштом Мирјаном и 
Борком Вучић, новембар 1998. године



 ❚ Са конференције ОЕБС-а у Центру „Сава“, 2006. 
године. Поред мене млади колега Мирко Мркић

 ❚Пријем у Руској амбасади, са Његовом светости 
патријархом Иринејем, 2010. година

 ❚Његова светост на нашој слави Свети Никола
 ❚  Весна и ја на ходочашћу у Јерусалиму, 
2007. година

 ❚  Златибор: Риле, Мачак и ја обележавамо 50 
година верности тој планини, испред
студентског дома у коме смо први пут одсели



 ❚Нова година у викендици, у Гроцкој

 ❚  Весна и ја на ходочашћу у Јерусалиму, 
2007. година

 ❚  Златибор: Риле, Мачак и ја обележавамо 50 
година верности тој планини, испред
студентског дома у коме смо први пут одсели  ❚Моја мајка и њена три мангупа



 ❚Прослава канцеларије Фила, 2000. године

 ❚  На слављу мог рођендана у Охриду: Томе Серафимовски, академик,
и Владимир Камбовски, председник МАНУ

 ❚  У Француској амбасади, 2008. године, Весна одликована својом другом 
Акадамском палмом у рангу официра. Поред ње Драган Поповић, који је 
том приликом добио своју Академску палму у рангу витеза



 ❚Канцеларија Фила, 2015. године



 ❚ Са колегама Михајлом Бакрачем и Владимиром Петровићем

 ❚ У канцеларији са колегама Дубравком Косић, Миком Бакрачем и Владом Петровићем


