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К.По2 4/2017 
 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОД 01. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ  

 
 

Председник већа: Добар дан свима, седите молим вас. Ја ћу мало спустити само 
због диктирања, удаљени смо довољно. 

 
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 са 

тужилачким сарадником Новакм Вучо. 
 
Оптужени Гојко Лукић присутан, добро. Са браниоцем. Јел ту адвокат Жељко? 

Јесте. Са браниоцем адвокатом Жељком Санковићем који је присутан.  
 
Оптужени Љубиша Васиљевић. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Љубиша, ја сам обавестио суд да је он у болници на 

дужем лечењу, на лечењу, не знам какву терапију... 
 
Председник већа:   Добро.  
 
Није приступио оптужени Љубиша Васиљевић, бранилац оптуженог адвокат 

Сава Стојановић доставио суду поднесак од 26.05.20020. године и обавестио суд да се 
оптужени Љубиша Васиљевић тренутно налази на болничком лечењу у Клиничком 
центру Србије, на одељењу хематологије и доставио отпусну листу са епикризом, 
Клиничко болничког центра Земун од 20.04.2020. године.  

 
Приступио бранилац оптуженог адвокат Сава Стојановић. 
 
Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Небојшом 

Перовићем који је присутан.   
 
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом. 
 
Адвокат Горан Нинић:  Адвокат Горан Нинић мењам колегу Дозета, он у овом 

суду има од пола десет. 
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Председник већа: Добро, пуномоћје има? 
 
Адвокат Горан Нинић:  Има, има. 
 
Председник већа: Добро. Са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем по 

заменичком пуномоћју за адвоката Ђорђа Дозета.  
 
Оптужена Драгана Ђекић присутна, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем 

који је присутан.  
 
Драгана јесте ли ви на истој адреси становања? Јесте. Зато што мислим д се 

позив нешто враћао, па због тога вас питам. Могуће, само реко да нисте променили 
адресу, добро.  
 

На главни претрес приступила и пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић.  
 
На главни претрес је приступио и сведок...Митрашин је дошао? Јесте. 

Приступио је сведок Митрашин Глишић. 
 
Тужиоче ви сте добили овај поднесак браниоца Стојановића, са отпусном 

листом са епикризом. Стојановићу молим вас само још неке информације да ми дате. 
Видим да је Љубиша прележао Ковид 19, јел тако? 

 
Адвокат Сава Стојановић: Јесте. 
 
Председник већа:   И лечио се у Клиничко болничком центру Земун и отпуштен 

са лечења... 
 
Адвокат Сава Стојановић: И тада је откривена леукемија. 
 
Председник већа:   Ово је та отпусна листа? 
 
Адвокат Сава Стојановић: Да, а немам нову зато што је у току... 
 
Председник већа:   Добро, само да видим. Сад се налази у Клиничком центру 

Србије, значи на одељењу хематологије? 
 
Адвокат Сава Стојановић: Јесте. 
 
Председник већа:   Ви немате неку документацију у вези са тим. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Па немам....То је брат његов. 
 
Председник већа: Имате ли ви какве информације кад, дал, мислим кад ће 

изаћи, кад ће се завршити евентуално...? 
 
Адвокат Сава Стојановић: Па немам, не могу да знам, мислим то је 

хемотерапија која...Па неће више од месец дана, па онда се то у фазама иде.  
 
Председник већа:  Слађо копирај ми ово само. 
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Адвокат Сава Стојановић: Можда би суд требало да ступи у контакт са 

Клиничким центром да.. 
 
Председник већа:  Да вам кажем, сад ћу да копирам па ћу вам вратити овај 

оригинал, да имам то. Значи немате информације кад се очекује излазак или нешто? 
 
Адвокат Сава Стојановић: Немам, ни супруга нема информације, 

претпоставља да то неће бити дуго, али... 
 
Председник већа:  Добро, али питање је хоће ли моћи после да дође на претрес, 

то је питање. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Он је у добром стању како кажу, само што ето... 
 
Председник већа:   Јел` пазите шта ми имамо, ми имамо две могућности... 
 
Адвокат Сава Стојановић: Ја не бих ту могућност коју ћете поменути да... 
 
Председник већа:  Не, ја одмах да раздвајам нећу, одмах да вам кажем, мислим 

да то није целисходно, али морам да видим у ком је здравственом стању, евентуално да 
одредимо вештачење, па да се... 

 
Адвокат Сава Стојановић: Ја не предлажем али суд то може, или да провери да 

тражи званични извештај. 
 
Председник већа:  Пазите ја бих хтела да одредим вештачење да видим у којем 

је здравственом стању, да ли ће моћи да долази убудуће на претресе, да имамо једно 
комплетно, како да кажем здравствено стање о њему, па ћемо онда одлучити. Ми 
имамо могућност знчи да у том случају раздвајамо поступак, наставимо за ове остале, 
ако је он човек способан да наставимо, јер би било глупо сад саслушавати сведока па 
поново звати, па поново радити исто. Просто процес економичности и целисходности 
нам то налаже. 

 
Адвокат Сава Стојановић: Нити би Љубиша то желео, ја сам исто разговарао 

са њим. 
 
Председник већа:  Ево шта каже тужилац у вези...Јер пазите, извињавам се 

тужиоче. Ја имам следећи термин за 08. јули, значи до 08. јула би могли да га 
извештачимо, да видимо у каквом је стању и онда да одлучимо да ли може, ако човек 
не може не може, ми не можемо на силу, ако може нормално држимо претрес и у 
сваком случају. Шта кажете тужиоче? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Па ја се потпуно слажем са вама, мислим 

да је то боље него да неколико пута саслушавамо исте сведоке, под условом да 
Љубиши буде боље ето, али ово што сте ви предложили да се одреди вештачење па ће 
вам, нама свима лекар који се у то разуме објаснити у каквом је стању, што можда није 
лоше и за породицу Љубише Васиљевића да сазна какве су прогнозе, колико ће то 
лечење трајати, да ли је то једна терапија, једно зрачење, више здрачења, не знам, ето 
да нам да неки.... 
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Председник већа:   Добро.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Извините. 
 
Председник већа: Станите овде, како се зовете. Душко, станите овде, укључите 

микрофон да се сними, не чујемо. Само се представите и реците. 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Била је снајка код лекара и рекли су јој овако, 

каже твоја шанса је 50-50 да преживиш, или да останеш или да не останеш, а сад за сад 
терапије добро подноси, негде око седам терапија треба да прими. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  А у ком распону, то зависи... 
 
Оптужени Душко Васиљевић: Сад не знам, он је сад тренутно од 12. маја је у 

болници до сад примио, не знам колико је само примио терапија, до кад ће бити не 
знам, треба да изађе, па да буде кући, па да онда опет поново се врати да прима ту 
терапију, то једино што... 

 
Председник већа:  Добро, хвала вам. Ево враћам овај оригинал. Ништа овако 

ћемо урадити, одредићемо вештачење од стране Зорана Станковића, специјалисте 
судске медицине, на садашње здравствено стање оптуженог Љубише Васиљевића и 
његову процесну способност, односно да ли може убудуће или уопште да долази на 
претресе, да прати претресе и евентуално кад се очекује да ће моћи, да видимо то. Е сад 
пошто ја ову документацију коју имам, наравно то ћу све дати на увид доктору, али ћу 
му наложити да оде у Клинички центар, јер он као вештак има право,  у Клинички 
центар Србије на одељење хематологије, односно Клинику зха хематологију, да изврши 
увид у његов картон, да се консултује горе са оридинирајућим лекарима, па ће нам он 
комплетно онда дати извештај шта и како. Јел се слажете с тиме? Мислим да је то 
најцелисходније.  

Е сад само још имам оваку једну ствар, док нисам заборавила. Колега Перовић је 
добио решење о новчаном кажњавању, није приступио на претрес 02.03.2020., и у том 
тренутку није био оправдао изостанак, међутим накнадно сте 03.03.2020., доставили 
поднесак где сте обавестили суд да заиста нисте стигли због саобраћајне незгоде јер је 
била блокада саобраћаја, да нисте могли да преусмерите возило у алтернативном 
правцу и да нисте могли да обавестите суд, иако сте покушавали да ступите у контакт 
телефоном са својим брањеником, телефон му је био искључен, претпостављам да је 
брањеник био овде у судници па да нисте имали контакт. 

 
Адвокат Небојша Перовић:  Председнице извините, ја сам стиго био, али било 

је пет до десет, или колико је било десет до десет, значи одмах брзо пошто се завршило, 
не знам да ли се сећате на пријавници сам... 

 
Председник већа:   Мислим да сте се јавили ... 
 
Адвокат Небојша Перовић: ...Да ли сте били заузети, нисте били у могућности 

да примите. 
 
Председник већа:   Добро, добро, у реду Перовићу овог пута ћу... 
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Адвокат Небојша Перовић:  Ја се стварно извињавам, значи никаква намера 
није била. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јесте све то тако било осим да сте ви 

направили паузу, да је у тој паузи покушан контакт... 
 
Председник већа:  Па јесмо правили паузу, али... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: ...са адвокатом Перовићем који се није 

јављао, који се није одазивао. 
 
Председник већа: Добро, све је то било...Ја ћу вам овог пута ставити ово 

решење о новчаном кажњавању ван снаге, али молим вас убудуће поштујте процесну 
дисциплину... 

 
Адвокат Небојша Перовић:  Јасно, јасно. 
 
Председник већа:  Ја схватам да може да се заиста деси нешто непредвиђено, 

али морамо водити рачуна јер су велики трошкови. 
 
Веће је донело  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Ставља се ван снаге решење о новчаном кажњавању од 02.03.2020.године, 

браниоцу оптуженог Душка Васиљевића, адвокату Небојши Перовићу. 
 
Затим веће доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 
 
Адвокат Небојша Перовић:  Председнице ако дозволите само да се захвалим 

вама и да кажем да стварно никаквог интереса није било да дође до одлагања тог дана. 
Јутрос сам први стиго овде, у пола девет, да знате. 

 
Председник већа:   Да надокнади, да надокнати, добро, у реду је. Ви знате да ја 

увек имам разумевања али мора да се поштује ред. Добро. 
 
Веће доноси 
 

Н А Р Е Д Б У 
 
Одређује се судско медицинско вештачење од стране вештака судске медицине, 

професора доктора Зорана Станковића, а на околности садашњег здравственог стања 
оптуженог Васиљевић Љубише, те његове процесне способности да присуствује и 
учествује на главним претресима. Вештаку се налаже да изврши увид у медицинску 
докуиментацију која се налази у списима предмета у односу на оптуженог Васиљевић 
Љубишу, те да по потреби обави разговор са ординирајућим лекаром Клиничког центра 
Србије, Одељење хематологије, где се сада налази на лечењу, оптужени Љубиша 
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Васиљевић, и да изврши увид у његов здравствени картон, па да налаз и мишљење 
достави суду у року од 15 дана у четири примерка. 

Накнада за вештачење пада на терет буџетских средстава Вишег суда у 
Београду. 

Против ове наредбе није дозвољена жалба. 
 
Како нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса, 

обзиром на болест оптуженог Љубише Васиљевића 
 
Веће доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
 да се данашњи главни претрес не одржи. 
 
  Следећи главни претрес се заказује за 08.07.2020. године у 09.30 часова, 
судница 4, 

 
 Што се присутнима саопштава и има им служити уместо позива. 
 

На претрес позвати оптуженог Љубишу Васиљевића и судског вештака доктора 
Зорана Станковића. 
 

Само мало, јел` можете да доведу сведока. Јесмо ли констатовали да је 
приступио сведок Митрашин. Да му се извинем јер он човек, мислим да га други пут 
доводе, прошли пут нешто исто, да ли прошли нисмо имали, да, да, знам да нешто  није 
било. Још нешто да искористим док су странке овде, не знам ко је видео и гледао, 
обзиром на ово стање са Ковидом, да је суд у мањим капацитетима радио и да сте сви 
били мало ван посла, стигли су записници, мислим да сте колега Нинић је гледао, јел 
тако, чини ми се да сте тражили да вам се нареже. Стигли су записници са исказима 
сведока СТ1, па онда Митрашина, не Митрашина него овога Јовичића, Божића и тако 
даље, из Босне, из суда, и ево стигао је данас и Миће Јовичића испред тужилаштва, ево 
јутрос ми је изнето, тако да можете да извршите увид, односно да тражите ЦД-е,  тако 
да знате. Само да кажем овом седоку, чисто да човек зна. Ништа онда ћемо тако 
урадити да видимо какво је здравствено стање Васиљевића, па ћемо онда наставити. 
Митрашине добар дан. Морам да вам се извинем, ви сте данас требали да будете овде 
испитивани као сведок, међутим имамо неке процесне проблеме, једано од оптужених 
је болестан, није могао да приступи на претрес, налази се на болничком лечењу, па 
данас немамо услова да држимо главни претрес, тако да ћу морати да вас позовем још 
једном, доћи ћете 08.јула ове године у 09.30 часова, ето да знате да није било џабе да 
смо вас овде доводили, него процесни су проблеми, хвала вам што сте дошли па ћемо 
вас звати. Ето то је то, можете ићи. Пријатно 

 
Ништа, то је све. 
 
Довршено у 09.51 часова. 
 
Хвала вам лепо, пријатно. 

 
Записничар                                                                                     Председник већа-судија 


