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К.По2 4/2017 
 

 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА  

17. СЕПТЕМБРА 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 

сарадник Новак Вучо 
 
Тужилачки сарадник Новак Вучо: Новак Вучо. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Оптужени Гојко Лукић присутан, са браниоцем адвокатом Жељком Санковићем. 
 
Адвокат Жељко Санковић: Присутан 
 
Председник већа: Добар дан колега. 
 
Адвокат Жељко Санковић: Добар дан.  
 
Председник већа: Оптужени Душко Васиљевић, присутан, са браниоцем 

адвокатом Перовић Небојшом који је присутан, добар дан.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Добар дан.  
 
Председник већа: Оптужени Јован Липовац... шта је са Јованом? 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Адвокат Дозет. Oн је од прексиноћ са повишеном 

температуром, јуче се јавио по мом савету, свом изабраном лекару, која га је упутила, 
ако има друге некакве проблеме да се јави у ковид амбуланту, али да код ње у 
амбуланту не долази.  

 
Председник већа: Аха.  
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Адвокат Ђорђе Дозет: А, јутрос смо контактирали и даље има повишену 
температуру, али нема никакве друге овај... симтоме, мој му је савет био да не долази, 
јер ако он дође да је нећу доћи.  

 
Председник већа: Да. 

 
Адвокат Ђорђе Дозет: Ја спадам у ризичну групу.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Није приступио оптужени Јован Липовац за кога његов бранилац адвокат Ђорђе 

Дозет, изјављује да је, кад? Прекјуче сте рекли или јуче? 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Прексиноћ. 
 
Председник већа: Од прексиноћ имао темепратуру, да је изашао код изабраног 

лекара... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Јавио се изабраном лекару. 
 
Председник већа: ... јавио се изабраном лекару и да му је рекла, шта, да сачека 

још? 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Да би са тим само са повишеном температуром, не 

долази у амбуланту на преглед а ако му се појаве сви симтоми да се јави ковид 
амбуланти. 

 
Председник већа: Те да му је изабрани лекар рекла да са повишеном 

температуром не долази у ковид амбуланту, те ... 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Код ње у амбуланту него ако има друге симтоме да иде у 

ковид амбуланту. 
 
Председник већа: Да не долази код ње у амбуланту а ако има друге симтоме да 

се јави у ковид амбуланту.  
 
Приступио је бранилац оптуженог Јована Липовца адвокат Ђорђе Дозет, 

присутан.  
 
Оптужена Драгана Ђекић, присутна, добро, шта Вам је са браниоцем, Горан 

Нинић? 
 
Судски стражар: Судија стиже још један бранилац.   
 
Председник већа: Е па нек уђе.  
 
Адвокат Ђорђе Дозет: А иначе ја имам заменичко пуномоћје. 
 
Председник већа: Знам да имате. 
 
Адвокат Горан Нинић: Добар дан, ја се извињавам.  
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  Председник већа: Добар дан.  

 
Приступио је бранилац оптужене Драгане Ђекић, адвокат Горан Нинић.  
 
На главни претрес је приступила и пуномоћник оштећених адвокат Марина 

Кљајић, добар дан.  
 
Сведок нам је дошао, јел? Приступио је на главни претрес и сведок Митрашин 

Глишић.  
 
Браниоче шта Ви предлажете? Нема нам оптуженог. 
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Па не знам шта да кажем, шта да предложим, мој 

брањеник сматрам из оправданог разлога није се данас појавио, нисам убеђен да је овај 
да је сврсисходно раздвајање поступка.  

 
Председник већа: Добро.  Тужиоче, шта кажете у вези са овим? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја сам разумео да има температуру, да му 

је речено да се јави у ковди амбуланту и да се он у ковид амбуланти није појавио, и 
тако да ми никада нећемо знати шта је прекјуче било са Јовом Липовцем. Јел` се јавио у  
ковид амбуланту? 

 
Председник већа: Рекао је да се, рекао је лекар његов изабрани да сачека па 

уколико добије још неке симтоме пред температуре да онда иде у ковид амбуланту, ето 
то је бранилац рекао.  

 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Али до данас се није јавио. Нити данас 

има неку потврду да... 
 
Председник већа: Добро, шта је Ваш предлог, имате ли предлог? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: А исто ово што је рекао његов бранилац.  
 
Председник већа: Да није сврсисходно раздвајање. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја мислим да није, ако... 
 
Председник већа: Добро. Јел би сте имали питања за сведока овог данашњег? 

Имали би сте. Због не доласка оптуженог,  
 
Адвокат Ђорђе Дозет: Ја мислим да је у целом овом поступку Јован Липовац 

први пут сад се није појавио. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Због не доласка оптуженог Јована Липовца, на данашњи главни претрес, а како 

нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса,  
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Веће доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
 

да се данашњи главни претрес не одржи, а следећи главни претрес се заказује за 
19. октобар 2020. године, у 14,30 часова у судници број 2, 
 
  што се присутнима саопштава и има им служити уместо позива. 
 
  На претрес позвати: 
 
  -Оптуженог Јована Липовца, са пребивалиштем Нови Београд, улица Отона 
Жупанчића број 21-а/55. 
 
  Налаже се браниоцу оптуженог да до следећег главног претреса достави 
извештај односно документацију о данашњој спречености о птуженог за долазак на 
главни претрес.  

 
Председник већа: Само мало још...позваћете ми.... реците Перовићу.  

 
  Адвокат Небојша Перовић: Нисам бранилац окривљеног Љубише Васиљевића 
али желим да се упознам са следећом околношћу пошто је рођени брат овај... мој 
брањеник.  
 
  Председник већа: Да? 
 
  Адвокат Небојша Перовић: Љубиша Васиљевић се после три месеца, три 
месеца је боравио у болници, и сада се налази овај... код куће на даљем лечењу, у 
међувремену је био боловао и од короне, и од туберкулозе коју је зарадио у 
„Институту“ овај... за лечење и сада с опоравља. Има још две терапије па је можда 
могуће да ће се на овом претресу у октобру овај.... сад из тог разлога, не знам да ли би 
евентуално упутили позив или да се он може уколико се буде добро осећао... 
 
  Председник већа: Ајте овако, уколико се буде добро осећао он може да дође, с 
тим што би било добро да рецимо, 6-7 дана пред претрес да ме обавестите да ли ће 
приступити па да позвемо и доктора Станковића, да га погледа да човек може да прати. 
 
  Адвокат Небојша Перовић: То ће колега Стојановић, него сам хтео да веће 
упознам са његовим здравственим стањем...  
 
  Председник већа: Добро.  
 
  Адвокат Небојша Перовић: Јер ту није колега Стојановић, а рођени брат је мој 
клијент.  
 
  Председник већа: Добро, захваљујем се. Позовите ми само овог сведока нека га 
доведу да му кажем само, Митрашин Глишић. Значи термин је 19. октобар 2020. у 14,30 
часова, судница 2.  
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 Сведок Митрашин Глишић: Добро.   
 
  Председник већа:  Добар дан. Митрашине, Ви сте данас дошли, требали смо да 
наставимо са Вашим испитивањем, међутим имамо проблем, један од оптужених је 
болестан, па немамо услова данас да држимо главни претрес, па ћете морати још једном 
да дођете за 19. октобар 2020. у 14,30 часова, дакле после подне у судници број 2. Ето 
да знате да овај... 
 
  Сведок Митрашин Глишић: Добро. Хвала Вам. 

 
Председник већа: Хвала и Вама. Пријатно. 

 
  Сведок Митрашин Глишић: Увијек остајем до тога и то је то. 
 
  Председник већа: Добро. Пријатно.  
  
  Довршено у 9 и 45. Хвала Вам. 
 
 
Записничар         Председник већа-судија 

    
   
 
   
 
    
 
 
    
 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


