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К.По2 4/2017 
 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 

10. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ  
 

 
 

Председник већа:   Добар дан свима,  седите молим вас.  Услови су такви какви 
су, видите клима не ради, али ваљда ћемо некако издржати.  

 
Председник већа отвара главни претрес у предмету Вишег суда у Београду, 

Одељења за ратне злочине, под службеним бројем К.По2 4/17 против оптуженог Лукић 
Гојка и других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у 
саизвршилаштву,  из члана 142  став 1  у вези са чланом 22  КЗ СРЈ,  по оптужници 
Тужилаштва за ратне злочине КТО број 1/2015 од 10.05.2018. године. 

 
У предмету поступа веће у неизмењеном саставу.   

 
Председник већа констатује да су на главни претрес приступили: 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине у Београду, Миољуб Виторовић и тужилачки 

помоћник Никола Арсић.  
 

Оптужени Гојко Лукић,  присутан са браниоцем адвокатом....  ко се јавља за 
Лукића?   

 
Адвокат Небојша Перовић: Адвокат Небојша Перовић, председнице ја сам се 

чуо са колегом Жељком, он је оперисао кичму и мора да лежи и како сам, ево јуче смо 
се чули порукама, да је он Вама писао не знам да ли су Вам изнели допис за одлагање. 

 
Председник већа: Није, нису. 
 
Адвокат Небојша Перовић: Због спречености здравствене да приступи овде. 
 
Председник већа: Нисам ништа добила. 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Ево ја имам,  мислим није телефон код мене али 

јутрос смо се око 8 сам му послао поруку и одговорио је да је писао за одлагање.  
 
Председник већа: А Ви не бисте могли данас да преузмете његову? 
 
Адвокат Небојша Перовић: Па знате шта, ми смо се чули у четвртак, он је 

рекао да ће да види који су.... 
 
Председник већа: Сведоци. 
 



 2

Адвокат Небојша Перовић: Да, али ја сада нисам да Вам кажем вичан. 
 
Председник већа: Је ли може неко други да преузме? Хоћете Ви колега?  
 
Адвокат Горан Нинић: Адвокат Горан Нинић, ја само хоћу да појасним пошто 

сам се исто чуо са колегом Санковић,  он је питао ко су сведоци,  ја сам отприлике по 
ономе што сте Ви дали распоред , он је рекао да би хтео лично да их салуша, тако да 
моје, ја имам ту неко заменичко пуномоћје, моје заменичко пуномоћје не важи за ово 
данас. 

 
Председник већа: Добро, а какво је стање, када ће он онда моћи да дође, ако је 

кичма операција, то... 
 
Адвокат Горан Нинић:  Ја колико сам разумео да би он у неком кратком року,  

јер то је пре колико, Перовићу помозите ми, пре колико је оперисан он?  
 
Адвокат Небојша Перовић: Две недеље. 
 
Адвокат Горан Нинић: Две недеље. 
 
Адвокат Небојша Перовић: Он не може да седи.  
 
Председник већа: Добро. Само да констатујем. 
 
Браниоци адвокат Небојша Перовић и адвокат Горан Нинић обавештавају суд да 

бранилац оптуженог Гојка Лукића, адвокат Жељко Санковић, је имао операцију кичме, 
да није у стању још увек да дође на претрес, не може да седи, па да је молио да се 
данашњи главни претрес одложи јер жели да лично присуствује испитивању сведока 
који су по распореду данас предвиђени да се испитују.  

 
Добро, само минут. Иди до писарнице и види да ли има.... Добро.  

 
 Оптужени Љубиша Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Савом 

Стојановићем, који је присутан.  
 
Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Перовић 

Небојшом који је присутан. 
 
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђем Дозетом 

који је присутан. 
 
Оптужена Драгана Ђекић присутна, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем 

који је присутан.  
 

Констатује се да је на главни претрес приступила и пуномоћник оштећених 
адвокат Марина Кљаић. 

 
Констатује се да су на главни претрес приступили сведоци Плазинић Марко, 

Шалипур Жељко, Удовичић Зоран и Туцовић Владан.  
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На главни претрес није приступио сведок Грујичић Раденко, који се јавио 
Служби за подршку и помоћ сведоцима да удаје ћерку,  па да је данас спречен да 
приступи на главни претрес, али је рекао да ће доћи сутра на главни претрес. За 
Грујичића.  

 
Пазите овако, сада сте ме довели да кажем пред свршен чин, не мислим ви него 

колега није обавестио да је нашао замену што је по мени могло, али добро ја сада не 
улазим у став одбране. Онда ћемо ми морати да одложимо и данас претрес и сутра, да 
не правимо, јер сутра ће доћи сведоци, али шта да радимо. Доведи ми ове сведоке који 
су дошли, сви да уђу да им саопштим.  

 
Па могуће да ће стићи, ја ево сада зовем писарницу, каже нема сада. А добро, 

пазите разумем, он је и прошли пут исто ја мислим био болестан, доставио је, Ви сте га 
мењали, али могао је можда да неку замену, нешта, јер пазите ови људи долазе из 
унутрашњости, из Ужица, из не знам Чачка, одакле сви долазе из унутрашњости.  

 
Ево његове молбе, само да видимо. 
 
Констатује се да је стигао поднесак браниоца оптуженог Гојка Лукића, адвоката 

Жељка Санковића, који је примљен у суд 07.06.2019. године, у коме моли да се претрес 
заказан за 10.06.2019. године и 11.06.2019. године са почетком у 09,30 часова, одложи 
јер је из здравствених разлога спречен да приступи на исти, обзиром да је на 
постоперативном опоравку, о чему у прилогу доставља медицинску документацију и то 
извештај..... Молим вас немојте да ми коментаришете када ја диктирам нећу реч да 
чујем у судници. Медицинску документацију и то: отпусну листу „Медигруп“ и 
извештај лекара специјалисте у фотокопији.  

 
Ево пише оперисан 13.05.2019. године и тако даље. Тужиоче хоћете да 

погледате?  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија ја Вама апсолутно верујем, а опет 

мислим да то није фер,  овај,  то чим Вама није изнето у петак ујутру,  то је поштом и 
дошло у петак пред крај радног времена... 

 
Председник већа: Ево пише у 11,10h,  7. јун 2019. предато у суд.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Али свакако није фер, ето и ово служи 

само томе да се одуговлачи суђење, то је мислим нити су ови сведоци кључни, нити 
су.... Сведоци који су данас и сутра позвани нису кључни сведоци од којих зависи исход 
овог поступка, али зато мислим да није фер ето некако тај утисак, а ви наравно, ви сте 
суд ви морате да судите онако како пише у Закону о кривичном посутпку, то закон 
омогућава, али ја ето понављам да то није фер, некако испада да су сви много здравији 
када су окривљени у притвору, онда се налазе и замене и врло, врло се добро то решава, 
овако ово води само одуговлачењу посутпка.  

 
Председник већа: Ја мислим да је ово, само извињавам се, ја мислим да је ово 

једна врста злоупотребе, слажем се да је он био болестан, оперисан и прошли пут сте га 
Ви мењали и тако даље, али не ради се то тако пред претрес овде дођете, дошли људи, 
трошкови, све. Ово је последње упозорење и њему и осталим оптужнима, молим вас, 
разумем и болест и ви да сте болесни,  браниоци су болесни,  али ако је икако могуће 
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обезбедите замену јер су овде велики трошкови.  Друго људе малтретирамо долазе из 
унутрашњости, сада бранилац није дошао, могао је евентуално да обезбеди замену, не 
видим шта је проблем.  

 
Због недоласка браниоца оптуженог Гојка Лукића, адвоката Жељка Санковића, 

веће доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
да се данашњи главни претрес не одржи.  
 
Неће се одржати ни главни претрес који је заказн за 11.06.2019. године, а следећи 

главни претрес се заказује:  
 
Сведоци само мало да ја констатујем па ћу вам рећи.  
 
Следећи главни претрес се заказује за 02. септембар у 09,30 часова, судница 4.  
 
Ви ћете тада морати доћи, 02. септембра у 09,30 сада вам саопштавам, нећете 

добијати позиве, забележите, значи 02. септембра у 09,30 судница 4.  
 
Данас ако сте имали трокове и следећи пут када дођете ако буду трошкови све ће 

вам бити плаћено јер видим да долазите из унутрашњости, из Ужица, Чачка, одакле. То 
је један термин. Значи ови који су данас били сведоци предвиђени, стим што за претрес 
за 02. септембар 2019. године у 09,30 часова позвати и сведока Плазинић Марка. А ту је, 
е ту је, добро, добро. Онда Грујичић Раденка. Грујичић Раденка. Значи њега за други.  

 
А после 02. имаћемо још један термин у септембру, то ће бити 24. септембар.  
 
24. септембар у 09,30 часова, исто судница ова 4, тада ће бити испитани 

сведоци Митрашиновић Дамјан, Богетић Зоран, Радојчић Жељко, Коковић Милан и 
Пантовић Зоран. Значи то су ови сведоци који су за сутра предвиђени.  

 
Ја се вама, ви долазите значи 02. септембра. Не, само 02. и још нешто извињавам 

вам се што сте данас дошли, јер заиста сте неопходни овде у овом предмету да се 
саслушате, десило се да је бранилац једног од оптужених имао операцију, јутрос нам је 
стигао поднесак да је он спречен због операције кичме, да не може да седи у 
постоперативном је периоду и не може да присуствује претресу, а није обезбедио 
замену јер жели лично да присуствује. Ево ја управо говорим сада овде и странкама и 
свима да је то извесна злоупотреба процесног права, и да се убудуће тако не понашају. 
Вама се захваљујем што сте данас дошли, молим вас дођите 02. септембра исто овде у 
ову судницу, нећете добијати позив, то је ујутру у 09,30 часова. Реците?  

 
Сведок Владан Туцовић: Ја сам Туцовић Владан, ја сам био са Радојчић 

Жељком који је, нисам споменут ту, да ли мене има.  
 
Председник већа: Туцовић Владан, Ви сте ту, позвани за значи 02. септембар. 

Долазите.  
 

 Сведок Владан Туцовић: Могу ли ја нешто да Вас питам? 
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Председник већа: Реците.  
 
Сведок Владан Туцовић: Например ја сам био у Ужицу у СУП-у сам дао изјаву, 

давао сам, био сам у Бијелом Пољу, био сам овде.... Био сам у Сарајеву.... 
 
Председник већа: Све знам. 
 
Сведок Владан Туцовић: И био сам опет овде. 
 
Председник већа: Знам.  
 
Сведок Владан Туцовић: Јел свакога појединачно.... 
 
Председник већа: Морате доћи јер претрес је такав јаван, морате овде доћи да 

дате изјаву... 
 
Сведок Владан Туцовић: Значи ја морам овде?  
 
Председник већа: Морате, па ја Вас не би џабе звала да су се сагласили да 

читају, ја би читала међутим траже Ваше непосредно саслушање. Ето. Хвала вам лепо. 
Можете ићи. Запишите. Све трошкове, ако имате карту или нешто чувајте, па ћемо 
следећи пут регулисати  данашњи долазак и онај следећи у септембру. Јесте, ето чувајте 
само карту па ћете. Па тако је, ето. Онда погледајте са овом нашом службом, погледајте 
са нашом службом за сведоке, отиђите доле са њом за трошкове. Дођи молим те овде 
Анђела. Ево један сведок има проблем за трошкове за долазак, сада ми данас нисмо 
одржали претрес јер бранилац је неки спречен, да ли...... Ништа то је то.  

 
Довршено у 09,45.  
 
 
 

Записничар                                                                                Председник већа-судија  
 

 
 
  
 


