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К. По2 4/2017 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 

17. НОВЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
 
 
 
 Председник већа: Добар дан. Свима. Седите. 
     

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: Присутни. 
 
Председник већа: Оптужени Гојко Лукић присутан. Да ли је ту бранилац 

адвокат Жељко Санковић? 
 

Председник већа: И присутан је бранилац адвокат Жељко Санковић.  
 
Оптужени Љубиша Васиљевић, присутан.  
 
Присутан је његов бранилац адвокат Сава Стојановић.  
 
Оптужени Душко Васиљевић присутан. Је ли ту адвокат Перовић Небојша? 

Присутан.  
 
Присутан је његов бранилац адвокат Небојша Перовић.  

 
Оптужени Липовац Јован, присутан. Је ли ту бранилац адвокат Ђорђе Дозет? 

Бранилац оптуженог, присутан.  
 
Оптужена Драгана Ђекић присутна, је ли ту бранилац? И присутан бранлац 

оптужене адвокат Горан Нинић.  
 
На главни претрес приступила пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић.  
 
На главни претрес нису приступили сведоци: Лука Драгићевић, Радојица Ристић, 

Митрашиновић Миодраг, Петко Инђић и Полуга Обрад.  
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Ево шта смо ми добили, од наше службе за подршку сведоцима. Добили смо 

мејл, кажу: „у вези замолнице Вишег суда у Београду, обавјештавамо Вас да је Основни 
суд у Вишеграду, запримио замолницу и завео 5.11.2020. под бројем“ наводе број, ми 
смо њих звали, замолним путем, односно преко Основног суда у Вишеграду.  

 
Још имам једно обавештење јуче се јављао овој служби бранилац једног од ових 

сведока, када кажем бранилац, тамо у предмету код Суда Босне и  Херцеговине. То је 
овог сведока Радојице Ристића, рекао је да он не може доћи, да је он тамо оптужен и да 
ли то овај суд зна. Питао је чија је то идеја да се он зове. Добро. То је сад његово 
питање. Нисам ја са њим контактирала, контактирала је ова служба за подршку 
сведоцима. 

 
Значи ми данас немамо ни једног сведока, нити имамо доказ да су они уредно 

примили позив, тако да нас не можемо држати главни претрес.  
 
За следећи главни претрес позваћемо следећих пет сведока које сте ви 

предложили, да видимо да ли ће доћи и да ли шта можемо да урадимо, ако не будемо 
могли на овај начин сведоке да дозовемо. Онда ћемо пробати видео линком. Е сад, само 
да кажем. Па ћете.... ево сад ћете Ви рећи, следећи .... значи путем видео линка, оно што 
је проблем. Основни суд у Вишеграду нема видео линк. Значи технички нису 
опремљени, немају видео линк. Ми смо гледали, најближи да имамо у виду и те људе 
који долазе јел да дају исказ, најближи видео линк би био суд у БиХ, односно у 
Сарајеву. Има и видео линк у Бијељини, али је Бјељина даља од Вишеграда. Најближи 
би био БиХ у Сарајеву, па би онда можда преко њих покушали да позовемо и да их 
саслушамо. Е сад Ви можете колега Нинићу.  

 
Адвокат Горан Нинић: Ништа само сам хтео да... нисте нам завршили шта се 

десило, пошто сте прешли на овог адвоката, браниоца или већ шта је, нисте нам рекли 
шта се десило са овом петорицом позваних, шта Вам је одговорио суд у Вишеграду.  

 
Председник већа: Па ево, нема то сам само добила, да су они запримили нашу 

замолницу.  
 
Адвокат Горан Нинић: И ништа више.  
 
Председник већа: Ништа, ја Вам саопштавам оно што имам, ето то. Ако у 

међувремену нешто сигне мени у вези позива, ми ћемо онда видети па ћемо следећи 
пут. Значи следећи пут да позовемо других ових пет које нисмо звали, па ако дође 
обавештење за ове које смо данас звали, онда би смо већ, зависи од тога шта нам 
стигне.  
 

Због недоласка сведока,  
 
Веће доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

Да се данашњи главни претрес не одржи.  
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Следећи главни претрес се заказује за 14.12.2020. године у 9,30 часова у судници 
број ...   
 
 Адвокат Сава Стојановић: Судија мени не одговара тај термин.  
 
 Председник већа:  Шта вам? 
 
 Адвокат Сава Стојановић:  Не одговара ми тај термин.  
 
 Адвокат Жељко Санковић: Ни мени судија. Судија ја имам у 9 у Сремској 
Митровици завршну реч... 
 

Председник већа: Чекајте само да видим неки онда други, да не би...  
Децембар... само морам да проверими судницу, а 17. децембар? Исто пре подне. Може? 

 
За 17., наша је јединица, наша је јединица. Коју двојку? Добро може. Само мало 

да се договоримо. Добро, а види ми 21. је наш.  Ајмо овако, јел можете 22.? То би исто 
било пре подне. Па ајте сад уклопите се молим Вас, ја имам цело веће које морам ... 

 
Адвокат Горан Нинић: Онда боље 14. мислим ово је тек...  
  
Председник већа: Па не може колега Сава 14.? А 23.? Кад? Ајте сад молим вас, 

дајем вам три термина ви не можете. Молим? Кад? Ма знам хоће ова јединицу. Не 
може члан већа 17. Само мало, а види ми 10. децембар, чекајте... види ми 10. децембар. 
Четворка или пре подне ... било ... двојка, 10. децембар, само да видим термин са 
судницама. Није... па у тројци. Чекај а четворка, 10. децембар. Ја то немам уписано. Ја 
то немам.... само мало, а 09-ти? 09. децембар? Ко не може?  

 
Адвокат Сава Стојановић: Ни ја.  
 
Председник већа: Па ајте молим вас видите колико вам дајем термина, нека 

нађите замену. Не може колегиница. А 8? 08. децембар. Ајмо онда 08.  
 
Адвокат Сава Стојановић: Не могу судија, па не... 
 
Председник већа:  Па Ви не можете 23., не можете 8., не можете 17.  
 
Адвокат Сава Стојановић: Не ја само не могу 14. и 08. и 23.  
 
Председник већа:  Па само. Ајмо 08, па Ви нађите замену.  
 
Адвокат Сава Стојановић: Па немојте молим вас.  
 
Председник већа:  Па шта ћу, па не могу, како. 
 
Адвокат Сава Стојановић: Па не гори нигде, дајте јануар.  
 
Председник већа: Па не може у јануару, дајте термин неки да се договоримо, 

кад можете, немојте да правимо џаба... имате 14-ти термин. Бирајте 14-ти или 08-ми. 
Ајмо онда, јел` имаш 8. судницу Оља? Немаш ништа друго. Узми тројку. Ајде то. Шта 
имам?  
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За 8. децембар у 9,30 часова, биће судница 3, то је за сада, ако буде овако већа 

нека празна, онда ћемо ићи у већу, судница 3. Значи 08.12.2020. у 9,30 часова, у 
судници број 3.  

 
На претрес позвати сведоке: Бобана Инђића из Вишеграда, улица Видовданска 

број 2. Што? Ко? Па имаш ли неку слободну 08.? Ни једну. Која? Па ништа. Ставите 08. 
али поподне у 14.30. Је ли у 14.30, која судница? Четворка.  

 
08. децембра у 14.30 часова, значи 8. децембра у 14 и 30 судница 4. Ето сад сви 

можете. 08. децембра у 14.30.  
 
Значи позвати:  
 
-сведока Бобана Инђића, Вишеград, Видовданска број 2, затим сведока Ратковић 

Вука, Гaрча, Општина Вишеград, затим сведока Оливера Крсмановића, Вишеград, 
улица Ужичког корпуса број 50, сведока Полуга Новака, Вишеград, улица Ужичког 
корпуса број 18, и сведока Шекарић Драгана Сарајево, улица Мирослава Крлеже број 
13, Нови Град, Сарајево. Значи Шекарић Драгана.  

 
То би било све за данас.  
 
Довршно у 9 и 50.  
 
Хвала вам лепо.  
 

 
 
Записничар                  Председник већа-судија 

 
 
 


