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К.По2 4/2017 
 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОД  

02. МАРТА 2020. ГОДИНЕ 
 
 

Председник већа: Добар дан свима, седите молим вас. 
 
Председник већа отвара наставак главног претреса 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 

сарадници Новак Вучо и Граховац Милош. Јел` тако?  Добро.  
 
Оптужени Гојко Лукић присутан, добро. Јел ту бранилац? Са браниоцем 

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

Стојановићем, који је присутан. Добар дан колега. 
Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем. Ко се јавља за...? Јел` 

неко хоће да мења или не? 
 
Адвокат Сава Стојановић: Па ево, ја немам информацију због чега није дошао 

колега Небојша Перовић. Ради се о значајном доказу који се данас изводи и не бих смео 
самовољно да прихватим заступање Душка Васиљевића, јер вероватно он има своје 
разлоге зашто би желео да присуствује. 

 
Председник већа: Добро.  
 
Није приступио бранилац оптуженог Душка Васиљевића адвокат Перовић 

Небојша, уредно позван.  
 
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђем Дозетом 

који је присутан. 
Оптужена Драгана Ђекић присутна. Шта вам је са браниоцем?  
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Колега Нинић ће доћи сваки час, ту је негде, тражи 

паркинг, он ће да се појави свакако за неки минут. 
 
Председник већа: Није приступио бранилац оптужене Драгане Ђекић, адвокат 

Горан Нинић, за кога бранилац адвокат Ђорђе Дозет изјављује да ће сваког тренутка 
доћи, да тражи паркинг испред зграде.   
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На главни претрес је приступила и пуномоћник оштећених адвокат Марина 

Кљаић.  
 
Јел нам сведок доведен? Јесте. 
 
Приступио је и сведок Митрашин Глишић, кога је довела Јединица за заштиту 

сведока. 
 
Тужиоче, шта кажете, нема нам браниоца Перовића, Нинић ће можда и стићи? 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Он ће стићи сигурно, не можда.  
  
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да питате и колеге да л` би неко... 
 
Председник већа:  Па ево питала сам, ево шта кажу, управо сам то и питала. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Ја сам консултовао и господина Душка 

Васиљевића, није ни он сагласан да... 
 
Председник већа:  Није сагласан? Добро. 
 
Због недостатка процесних претпоставки.... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија да сачекамо, не знам шта да вам 

кажем, да сачекамо? 
 
Председник већа: Па не можемо да чекамо кад немамо браниоца. Ајде да 

сачекамо Нинића, шта ће... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јел` се јавио да неће доћи? 
 
Адвокат Сава Стојановић: Па немамо информацију господине тужиоче. 
 
Председник већа:  Није ни оправдао, није ништа. 
 
Због недостатка процесних претпоставки, обзиром да није приступио бранилац 

оптуженог Душка Васиљевића... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Можда Нинић преузме, можда Нинић 

преузме... 
 
Председник већа:  ... адвокат Перовић Небојша, који је уредно позван, 
 
Веће доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Да се главни претрес не одржи, следећи се заказује за 30. март 2020. године у 

09.30 часова, судница 4. 
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Ајте овако, да сачекамо 10 минута. Васиљевићу имате ли његов телефон? Па 

добро, ајде направићемо паузу 10 минута, пробајте да га зовете да видимо шта и како. 
Ајде да не одлажемо, јер овог човека су довели, а и дошли су.., да не правимо 
трошкове. Ајде да погледамо па ћемо да видимо, јер није оправдао, није ништа, ви 
немате контакт, да ли је болестан, шта је. Ајде сиђите, правимо паузу 10 минута. 

 
Седите молим вас. Колега Нинић стигао са закашњењем. 
 
Адвокат Горан Нинић: Ја се извињавам судија, ја сам замолио колегу Дозета и 

одобрио сам почетак. 
 
Председник већа: Добро, немојте молим вас то да се понавља, ја разумем да 

има проблема око паркинга, али морате раније доћи. 
 
Адвокат Горан  Нинић: Не ја сам замолио господина, колегу Дозета да ме 

мења. 
 
Председник већа:  Добро, знам. 
 
Констатује се да је накнадно приступио бранилац оптужене Драгане Ђекић, 

адвокат Горан Нинић. 
 
Васиљевићу, дођите ми овде за пулт. Јесте ли се чули са браниоцем? 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Нисам. 
 
Председник већа:  Нисте. 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Пет пута сам окретао, недоступан је. 
 
Председник већа:   Укључите тај микрофон. Црвено. Значи  нисте се чули? 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Нисам. 
 
Председник већа:   Јесте ли се јуче, ових дана чули, знате да имате претрес? 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Зна, вероватно да зна, нема ту. 
 
Председник већа:  Па нема вероватно, био је прошли пут на претрес. 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Па био је тачно. 
 
Председник већа:   Добро седите. 
 
Оптужени Душко Васиљевић: То је то што... 
 
Председник већа: Прозовите ми нек доведу ми овог сведока.  
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Веће доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Бранилац оптуженог Душка Васиљевића, адвокат Небојша Перовић кажњава се 

у износу од 50.000 динара, обзиром да није приступио на данашњи главни претрес, 
уредно је позван, изостанак није оправдао. 

 
Само да кажем овом сведоку, да зна због чега се одлаже. Добар дан. Ви сте 

Митрашин  Глишић јел? 
 
Сведок Митрашин Глишић: Јесам. 
 
Председник већа: Добро. Мораћемо данас да одложимо, немамо једног 

браниоца, па само дазнате да због тога данас не држимо претрес, па ћете доћи 30. марта 
2020., ујутру у 09.30 часова, надам се да ће тад бити услова да држимо претрес. 

 
Сведок Митрашин Глишић: Добро. 
 
Председник већа:  Тако да знате. Хвала вам лепо. 
 
Сведок Митрашин Глишић: Хвала. 
 
Председник већа:   Можете га водити, допис ћемо урадити. 
 
Значи рекли смо због недостатка процесних претпоставки обзиром да бранилац 

није дошао 
 
Веће доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Да се данашњи главни претрес не одржи, следећи се заказује за... 
 
Адвокат Жељко Санковић: Судија, само, само... 
 
Председник већа:  Сачекајте кад говорим.  
 
 30. март 2020. године у 09.30 часова, судница број 4. 
 
И молим вас дајте да  будемо кооперативни, ово је врло неозбиљно понашање од 

адвоката Перовића. Ја разумем и ако је болестан и нешто, али био је ред да јави, видите 
које трошкове правимо, погледајте пуна судница, ви сте ту, оптужени су ту, сведоци. 
Свако има својих обавеза, долази овде и правимо беспотребне трошкове. Изволте 
Санковићу. 

 
Адвокат Жељко Санковић: Адвокат Жељко Санковић. Слажем се у 

потпуности са вама у погледу тога, међутим једна ствар као примедба, сведок кад је 
ушао унутра се поздравио са човеком који сједи у првом реду, а то је тужилац Бруно 
Векарић. 
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Председник већа: Добро. Ево констатовано. 
 
На следећи главни претрес позвати браниоца адвоката Небојшу Перовића, са 

адресе из списа предмета.  
 
Позвати сведока Митрашина Глишића преко Јединице за заштиту сведока.   
 
Довршено у 09.55 часова. 
 
Значи за 30. март 2020., у 09.30 иста ова судница.  
 
Хвала вам лепо. 

 
 
 
Записничар                                                                                      Председник већа-судија 


