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К.По2 бр.4/2017 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

25. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ  
 
 

Председник већа: 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, а по 
оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО 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? 
 
Тужилачки помоћник: Граховац Милош.  
 
Председник већа: Добро. Да ли је ту оптужени Гојко Лукић?  

 
Оптужени Гојко Лукић присутан. Да лије ту бранилац адвокат Жељко Санковић?  

Са браниоцем адовкатом Жељком Санковићем који је присутан. 
 
 Оптужени Љубиша Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Савом 

Стојановићем, који је присутан.  
 
Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом? 
 
Адвокат Саво Стојановић: Ја се јављам по заменичком пуномоћју које ће 

колега доставити. 
 
Председник већа: Добро, са браниоцем адвокатом Савом Стојановићем, по 

заменичком пуномоћју за адвоката Перовић Небојшу, пуномоћје ће бити достављено у 
року од 3 дана.  

 
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђем Дозетом 

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

који је присутан.  
 

 Да ли ми је ту приступила пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић? Није.  
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Констатује се да на главни претрес није приступила пуномоћник оштећених 
оштећених адвокат Марина Кљаић.   

 
Да ли имамо неког од сведока? Не.  
 
Констатује се да на главни претрес нису приступили сведоци Босиљка Остојић, 

доставила медицинску документацију у фотокопији, односно њен син је доставио, маил-
ом медицинску документацију да је болесна и да није у стању да приступи на главни 
претрес.  

Није приступио сведок Булатовић Голуб, немамо доказа да је уредно позван, није 
приступио сведок Коћало Бранко, за кога такође немамо доказа да је уредно позван.  

 
Сведок није пристуила Мујовић Кургаш Хадија, она је се јавила служби нашој за 

подршку и помоћ сведоцима, тражила је да јој се плате трошкови авионског превоза, 
хотелског сметшаја и исплате дневница. И није приступио сведок Лакић Игор, нема 
доказа да је уредно позван.  

 
Није приступио сведок Сијарић Исо, он је се јавио путем маил-а код Основног 

суда у Бијелом Пољу, направљена је службена забелешка где је сведок обавестио суд да 
не жели да прими позив, да слабо чује и види, да не може самостално да се креће, да је 
1928. годиште и да је већ два пута давао изјаву поводом овога случаја, те да му 
здравствено стање не дозвољава да приступи у суд јер живи у неком селу 35 километара 
од Бијелог Поља. То је за данас за ових шест сведока. 

 
Чаркић Драгољуб је за сутра, за ових шест сведока који су за данас били 

предвиђени. За сутра имамо, па за сутра смо га звали, вероватно је било контакт са 
Службом за помоћ и подршку сведоцима. Чаркић се јавио телефоном, рекао да је 
болестан, али ће данас потврдити да ли ће доћи сутра. За Чаркића, то је сутра.  

За Илић Милана, он... Перовићу уђите. За Илић Милана, сведок, он се јавио, 
односно ове наше службе су са њим разговрале, он би сутра требао да дође, и могуће 
Вуковић Горан, да. То се из тренутка у тренутак мења, сада да ли ће доћи, али то троје, 
односно ова тројица би требало сутра да дођу.  

 
За Марковић Станицу је јављено да је болесна, да не може доћи и имамо још за 

неке сутра ћу вам рећи, мислим да још има двоје, једно болује од карцинома и тако 
даље, то ћемо сутра видети. Значи ово троје које сам сада набројала могли би, Илић 
Милан очекујем да дође, Вуковић Горан, а Чаркић ће још данас потврдити да ли ће доћи 
или не. Знам, за њих ћу вам сутра рећи јер имам још неке информације. Мислим 
Марковић Станица је болесна, још је неко болестан од карцинома, сад тренутно овде 
немам, али сутра ћу вам то тачно рећи. Ево у ствари да видим, имам тачно. Овако од 
сведока Милана Илића сазнало се да је сведокиња Станица Марковић из истог села 
болесна, да није у могућности да се одазове позиву суда, навео је да је њено здравствено 
стање толико  нарушено да није било могућности да путује у Београд, није могла да иде 
ни на сахрану свог брата.  

 
Дана 20.11.2019., контактирали су са сведоком Драганом Симићем из Вишеграда, 

сведок је том приликом рекао да болује од канцера и да у петак иде у болницу, да је уз 
то имао и тежи срчани удар као и да ће по изласку из болнице суду доставити 
медицинску документацију, значи за тог сведока.  
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Е Милан Илић је рекао, потврдио је информацију да је добио позив и да ће се 
одазвати за сутра. Па немам, ево ово што имам ја вам читам, не можемо да успоставимо 
контакт, мислим ово што ме служба обавести ја вам читам за оне које имам, једино ако 
сутра дођу, ако успеју, јер смо слали позиве, и преко суда у Вишеграду, а покушавали 
смо и директно, имају неке оне розе доставнице да иду директно сведоцима, да пробамо 
и тако. Немам, немам, зато вам кажем, немам информацију.  

 
Ништа, данас ћемо одложити, онда ћемо сутра наставити ако ови дођу. 
 
Због недоласка сведока, суд доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Да се данашњи главни претрес не одржи. 
 
Констатује се да је накнадно у 09,40 приступио бранилац адвокат Небојша 

Перовић. 
 
Претрес се наставља сутра 26.11.2019. године у 09,30 часова, у истој овој 

судници.  
 
Значи сутра ћемо да видимо ако дође ко од сведока да наставимо за сутра. Ово је 

овако, још само нешто да вам кажем за даље за рад, значи сутра имамо ако дођу ови 
сведоци, потом би имали термин 09. и 10.децембра, ја не знам да ли сам вам рекла 
прошли пут. Јесам, добро. Е том приликом ћемо звати по двоје њих, јер ће то бити они 
кључни сведоци. Кључни. У смислу они који стварно нешто могу да кажу, јер ово све 
мислим кажу да су људи скинути с воза и тако даље, али немају неке боље информације, 
значи тад би звали Крсту Папића, звали би Вранића, јесте, и рећи ћу вам сутра још 
распоред, отприлике би тако... Да, да. Тако да би ишли по двојицу оних сведока који 
заиста имају да причају и због вас, одбране, и због тужиоца да то онда детаљно 
саслушамо те сведоке. Ето, тако да  знате. 

 
Адвокат Сава Стојановић: Судија јел могу ја нешто да кажем? 
 
Председник већа: Реците. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Да ли постоји могућност да се за Глишић 

Митрашина прибави здравствени картон из Дома здравља Вишеград? 
 
Председник већа:  Видећемо.  
 
Адвокат Сава Стојановић: Имам информацију да је тај картон коришћен у 

другом поступку па да и ми то имамо. 
 
Председник већа:  Ја сам нешто тражила из Вишеграда, само не знам, у вези са 

неким вашим предлогом на припремном рочишту. Не могу сад да се сетим, ајде 
погледаћу па ћу вам сутра рећи. 

 
Адвокат Сава Стојановић: Службене белешке и то. 
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Председник већа:   Е да, то смо тражили, јесте,  знам да сам нешто тражила. Ајте 
видећемо сутра. Али није он сад предвиђен, има времена. Добро, има времена па ћемо 
да видимо.  

 
Довршено у 09,45 часова. 

 
 
Записничар                                                                                 Председник већа-судија 
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