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К.По2 4/2017 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 

08. ДЕЦЕМБРА 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, добар дан. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Оптужени Гојко Лукић присутан, са браниоцем, јел  ту бранилац адвокат Жељко 

Санковић? Јесте, са браниоцем адвокатом Жељко Санковићем, који је присутан. 
 

Председник већа: Оптужени Љубиша Васиљевић, присутан. Са браниоцем 
адвокатом Савом Стојановићем. Јел ту јесте, Савом Стојановићем који је присутан.  

 
Добро. Оптужени Душко Васиљевић присутан. Са браниоцем адвокатом 

Небојшом Перовићем. Који је присутан.  
 
Оптужени Јован Липовац, присутан. Са браниоцем адвокатом Ђорђом Дозетом, 

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

који је присутан.  
 
Јел приступила пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић?  
 
Није приступила пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић, уредно 

позвана. 
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На главни претрес нису приступили сведоци, за једног сведока Шекарић Драгана 
вратила нам се позив и обавест и повратница да је одсељен са дате адресе, док за ове 
друге сведоке немамо никакав доказ 

 
Нису приступили сведоци: Бобан Инђић, нема доказа да је уредно позван, 

Ратковић Вук, сведок, нема доказа да је уредно позван, није приступио сведок Оливер 
Крсмановић, нема доказа да је уредно позван, није приступио сведок Полуга Новак, 
нема доказа да је уредно позван. Није приступио ни сведок Шекарић Драган, преко 
службе за подршку сведоцима од стране суда Босне и Херцеговине, стигла је обавест, 
повратница на којој је назначено да се сведок одселио са адресе на коју је позив слат.  

 
Ви сте видели да прошли пут ови сведоци нису дошли, првих пет са списка које 

сте Ви предложили, данас нису дошли ових других пет. Ви сте рекли да пробамо да их 
позовемо директно, односно непосредно да их саслушамо, пробали смо, очигледно то 
не иде, пробаћемо још на један начин, а то је путем видео линка. Међутим, за виде линк 
са судом Босне и Херцеговине, потребно је одређено време, тако да ће се следећи 
претрес, јер се мора унапред узети две суднице због техничких ствари како већ иде 
видео линком, следећи претрес ће бити 21. јануара 2021. године у 10 сати, то Вам 
говорим да би сте знали ради орјентације и биће у судници број 4. Пардон не 21 ... 22. 
јануар, значи 22. јануар 2021. године у 10 сати, то је то, али о том ћемо још, чисто да 
имате у виду. Ви сте добили обавештење од мислим браниоци и тужиоци и пуномоћник 
оштећених и оптужени, да би данас искористили ово када смо већ дошли да не губимо 
време да изведемо ову писмену документацију која нам је овде преостала у списима 
предмета, јер смо ми део документације већ изводили ако се сећате када смо 
саслушавали оног сведока, радили смо ону фотодокументацију, гледали смо онај диск 
по школи у Прелеву о Мушићима и тако даље, данас би смо још да изведемо ову 
документацију осталу у списима предмета, а онда 22. јануара ћемо пробати да позовемо 
путем видео линка данас недошавше сведоке, значи ових 5 данас, зашто ово? Морамо 
да водимо рачуна временски и трајање видео линка са Сарајевом и тако даље, ако дође 
тројица, биће јако напорно да се саслушавају па због тога, али обзиром да је овај један 
сведок непознат, зваћемо ових 4 који су... који данас нису дошли да пробамо да видимо 
да ли ће ко доћи тамо у суд Босне и Херцеговине па да на тај начин извршимо 
саслушавање ових сведока. Видећемо како ће то ићи, ништа не могу да Вам кажем док 
не успоставимо везу са њима, и ако се сведоци одазову. 

 
  Ајмо данас да одржимо главни претрес. 

 
Веће доноси  
 
 
    Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

 
Да се данашњи главни претрес одржи, наставком доказног поступка.  
 

  На основу одредбе члана 236 став 1 ЗКП врши се тонско снимање главног 
претреса и транскрипти аудио записа су саставни део записника о главном претресу.  
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  Веће доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

 Одређује се извођење доказа читањем и увидом у писмену документацију у 
списима предмета. 

 
У доказном поступку врши се увид и чита се писмена документација из списа 

предмета. Молим режију да повеже документ камеру са екранима у судници. Дакле, 
имаћете ево видите већ креће документ камера, само да видим оптужени да ли видите 
тамо, јел има екран? Ако, јел видите? Нема, ајде онда пређите овде у судницу за ове 
екране, сви оптужени. Реците... 

 
Адвокат Небојша Перовић: Адвокат Небојша Перовић, пошто се данас читају 

докази, искористио бих прилику само ако би Вас, односно Веће на припремном 
рочишту ми смо предложили овај..., да Ви службеним путем прибавите од Јавног 
предузећа „Електропривреде Србије“ Београдски огранак, „Тент“ Обреновац, да 
прибавите податак о месечној књиги... 

 
Председник већа: Гледајте колега, данас ћу изводити доказе овде који су сви...  
 
Адвокат Небојша Перовић: Е па управо су то писмени докази, само  сам хтео 

да Вас подсетим и да Вас питам...  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Овај, ради се о две врсте доказа у предмету је 

Тужилаштво у време истраге прибавило само карнет, такозваних карнет, међутим, 
поред тога постоји још две евиденције везано за присуство на послу, једна се ради о 
месечној књиги личних доходака, а друга је потврда личног картона за `92 и `93. 
годину, у овој једној се ... 

 
Председник већа: Знам да сте то предлагали на на овај... припремном рочишту.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Тако је. 
 
Председник већа: Ми смо неке доказе одбране прибавили, сад ће оно што је 

прибављено изводити, оно што није, после ћемо о томе још.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Е хтео сам ово да Вас питам.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Значи, хтео сам ово да Вас питам, ја ово ви је све 

време код мене након припремног рочишта што смо прибавили. 
 
Председник већа: Ви имате то? 
 
Адвокат Небојша Перовић: Да, али ја нисам хтео да то буде са наше стране, 

него да Вама достави због веродостојности исправе, значи да је изворност исправе, да 
Вам то достави Јавно предузеће „Електропривреде Србије“ ради се значи о месечној 
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књизи и ради се потврди, због чега је ово значајно за одбрану овај... окривљеног Душка 
Васиљевића, значајно је зато што у оним карнетима, пропустом лица које је водило те 
карнете према којима се не одређује месечно примање није уведен спорни датум: петак, 
значи петак пред спорни догађај, а у месечној књиги личних доходака стоји „петак“ и у 
потврди о броју  остварених часова у том фебруару се апсолутно подудара са бројем 
радних дана у које улази тај петак.  

 
Председник већа: Добро, ајде да сад изведемо ове доказе, на крају претреса ћете 

ми то поново рећи тачно шта да прибавимо па ћемо тражити, ако, пошто Ви имате ми 
да тражимо, па ћемо извести има времена.  

 
Адвокат Небојша Перовић: Захваљујем. 
 
Председник већа: Јесу се сви сместили, јел видиете на екранима сада? 

Оптужени видите? Добро.  
 
Одређује се извођење доказа читањем и увидом у писмену документацију у 

списима предмета па се чита и врши увид:  
 
 Регистратор број 1 списа КТИ 2/14 
 
 -Решење о задржавању осумњиченог Душка Васиљевића МУП ДП УКП Служба 
за откривање ратних злочинаца КУ-94/14  ЛС-156 од 05.12.2014. године (страна 251/3-
252/3), 
 -решење о задржавању осумњиченог Лукић Гојка МУП ДП УКП Служба за 
откривање ратних злочинаца КУ. 94/14  ЛС-157 од 05.12.2014. године (страна 255/4-
256/4), 
  -решење о задржавању осумњиченог Јована Липовца МУП ДП УКП Служба за 
откривање ратних злочинаца КУ.94/14  ЛС-154 од 05.12.2014. године (страна 259/5-
260/5), 
  -решење о задржавању осумњиченог Љубишу Васиљевића МУП ДП УКП 
Служба за откривање ратних злочинаца КУ. 94/14 ЛС-155 од 05.12.2014. године (страна 
263/6-264/6), 
  -решење о задржавању осумњичене Драгане Ђекић МУП ДП УКП Служба за 
откривање ратних злочинаца КУ. 94/14  ЛС-155 од 05.12.2014. године (страна 267/7-
268/7). 
 
 Регистратор 3 списа КТИ 2/14 
 
 -Исказ сведока Крсте Папића дат пред Тужилаштвом за ратне злочине БиХ на 
записнику од 29.04.2014. године (страна 1221/60-1228/60), 
 -исказ Чаркић Драгољуба пред Тужилаштвом БиХ од 13.05.2014. године (страна 
1230/60-1236/60),  
  -исказ сведока Божић Душана пред Тужилатшвом БиХ од 15.05.2014. године 
(страна 1237/60-1242/60), 
 -исказ сведока Глишић Митрашина пред Тужилаштвом БиХ од 19.05.2014. и од 
20.05.2014. године (страна 1243/60-1264/60), 
 -исказ сведока Папић Илије пред Тужилаштвом БиХ од 14.05.2014. године 
(страна 1265/60-1268/60), 
 -исказ сведока Илић Милана пред Тужилаштвом БиХ од 27.05.2014. године 
(страна 1269/60-1275/60), 
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 -подаци Министарства за рад, борачко и инвалидску заштиту Републике Српске 
упућени Тужилаштву БиХ од 11.06.2014. године (страна 1281/61-1317/61), 
  -исказ сведока Божић Душана пред Тужилаштвом БиХ од 15.10.2014. године 
(страна 1236/64-1334/64). 
 
  Регистратор 4 списа КТИ 2/14 
 
  -Решење о одређивању притвора према оптуженима Лукић Гојку, Висиљевић 
Љубиши, Васиљевић Душку, Липовац Јовану и Ђекић Драгани Вишег суда у Београду 
Одељења за ратне злочине КПП По2 2/2014 од 05.12.2014. године (страна 1366/88-
1370/88), 
 
  -медицинска документација за оптуженог Васиљевић Љубишу и решење Одсека 
за борачко инвалидску заштиту града Београда Општина Обреновац, Општинске 
управе бр. 1.06. бр. 586-315/1149-лич. од 13.12.1994. године (страна 1390/94-1399/94), 
 
  -исказ сведока оштећеног Наила Кајевића на записнику  
 

Реците. 
 
Адвокат Сава Стојановић: У медицинској документацији нисте све набројали, 

која стоји у списима, за Васиљевић Љубишу.  
 
Председник већа: Добро. Пазите ја то овако сад стављам, а ми имамо све набројано.  
 

Адвокат Сава Стојановић:  Добро.  
 
Председник већа: Да не би сад, разумете се читала појединачно, зато и листам ако има. 
 

Адвокат Сава Стојановић: Добро. Јер има доста документације и Ви сте 
навели само  
 
  Председник већа: Све има ту и биће још ја мислим. 
 

Адвокат Сава Стојановић:  Хвала.  
 

Председник већа: Исказ сведока Наила Кајевића на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 22.12.2014. године (страна 1502/143-
1505/143), 
    -исказ сведока оштећене Селме Чоловић на записнику пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 22.12.2014. године (страна 1506/144-1509/144). 
 
  Затим прелазимо на регистратор 5 списа КТИ 2/14 
   
  -Чита се записник о испитивању сведока оштећеног Ханић Изудина  на 
записнику пред Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 22.12.2014. године (страна 
1510/145-1513/145), 
  -записник о испитивању сведока Зорана Богетића  на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 22.12.2014. године (страна 1514/146-
1520/146),  
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  -потом записник о испитивању сведока оштећеног Рагипа Личине на записнику 
пред Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 26.12.2014. године (страна 1548/162-
1551/162),  
  -затим записник о испитивању сведока оштећеног Алије Капетановић на 
записнику пред Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 26.12.2014. године (страна 
1552/163-1555/163), 
  -записник о испитивању сведока оштећеног Етема Софтића на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 26.12.2014. године (страна 1556/164-
1559/164), 
  -записник о испитивању сведока оштећеног Мисина Растодера на записнику 
пред Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 26.12.2014. године (страна 1560/165-
1562/165), 
 
  -записник о испитивању сведока оштећеног Едина Бакије на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 26.12.2014. године (страна 1563/166-
1565/166). 
 
  Прелазимо на регистратор 6 списа КТИ 2/14 
 
   -Записник о испитивању сведока оштећеног Демира Личине на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 26.12.2014. године (страна 1569/168-
1571/168), 
  -записник о испитивању сведока Зорана Пантовића на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 29.12.2014. године (страна 1602/184-
1606/184), 
  -записник о испитивању сведока  Дамљана Митрашиновића на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 29.12.2014. године (страна 1609/186-
1616/186), 
  -записник о испитивању сведока  Крсте Папића на записнику пред Тужилаштвом 
за ратне злочине КТИ 2/14 од 30.12.2014. године (страна 1625/193-1637/193. 
 
 Затим прелазимо на регистартор 7 списа КТИ 2/14 имамо, 
 
  -Записник о испитивању сведока  Митрашина Глишића на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 16.01.2015. године (страна 1713/238-
1725/238), 
  -записник о испитивању сведока Радојичић Жељка пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТИ 2/14 од 02.02.2015. године (страна 1851/297-1868/297). 
 
  Затим прелазимо на регистратор 8 списа КТИ 2/14 
 
   -Записник о испитивању сведока Милана Коковића на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 02.02.2015. године (страна 1871/300-
1884/300), 
 -записник о испитивању сведока Раденка Грујичића на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 02.02.2015. године (страна 1885/301-
1899/301), 
  -записник о испитивању сведока Плазинић Марка на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 10.02.2015. године, са транскриптом 
(страна 1997/351-2001/351),  
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  -записник о испитивању сведока Матовић Љиљане на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14  од 10.02.2015. године, са транскриптом 
(страна 2005/355), 
  -записник о испитивању сведока-оштећеног Ђорђија Вујовића пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 11.02.2015. године, са транскриптом 
(страна 2033/633), 
   -записник о испитивању сведока Радомировић Љубише пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 12.02.2015. године, са транскриптом (страна 2068/386-
2081/386), 
   -записник о испитивању сведока Вуковић Горана на записнику пред 
Тужилаштвом за ратне злочине од 13.02.2015. године, са транскриптом (страна 
2093/396-2107/396).  
 
 
 Затим прелазимо на регистратор 9 списа предмета КТИ 2/14  
 
 -Записник о испитивању сведока Газдић Мирослава пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТИ 2/14 од 13.02.2015. године, са транскриптом (страна 2109/397-2121/397),  
    -записник о испитивању сведока Шалипур Жељка пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТИ 2/14 од 13.02.2015. године, са транскриптом (страна 2123/398-2136/398),  
            -Затим имамо пресуду Вишег суда у Бијелом Пољу К. бр. 5/98 од 09.09.2002. 
године, у односу на опт. Небојшу Ранисављевића (страна 2168/406-2280/406),  
  -пресуду Врховног суда Републике Црне Горе Кж. бр. 102/2003 од 19.11.2013. 
године (страна 2281/406-2286/406), 

-затим записник о испитивању осумњиченог Лукић Гојка пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 19.02.2015. године, са транскриптом (страна 2290/409-
2301/409), 
 -затим записник о испитивању осумњиченог Љубише Васиљевића пред 
Тужилаштвом за ратне злочине КТИ 2/14 од 19.02.2015. године, са транскриптом 
(страна 2303/410-2317/410), 
 
  -записник о испитивању осумњиченог Душка Васиљевића пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 19.02.2015. године, са транскриптом (страна 2319/411-
2341/411), 
  -записник о испитивању осумњиченог Јована Липовца пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 19.02.2015. године, са транскриптом (страна 2342/412-
2355/412), 
  -записник о испитивању осумњичене Драгане Ђекић нику пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 19.02.2015. године, са транскриптом (страна. 2356/413-
2381/413). 
 
 Прелазимо на регистратор 10 списа КТИ 2/14  
 
  -Записник о испитивању сведока Зорана Удовичића пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТИ 2/14 од 24.02.2015. године, са транскриптом (страна 2394/420-2415/420), 
  -записник о испитивању сведока Ненада Цвијетића  пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТИ 2/14 од 24.02.2015. године, са транскриптом (страна 2417/421-2426/421), 
  -записник о испитивању сведока Мирослава Вранића пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 25.02.2015. године, са транскриптом (страна 2434/425-
2479/425), 
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  -записник о испитивању сведока Небојше Ранисављевића пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТИ 2/14 од 25.02.2015. године, са транскриптом (страна 2496/437-
2530/437), 
  -налаз и мишљење вештака специјалисте судске медицине проф. др Душана  
Дуњића, за оптужено Љубишу Васиљевића од дана 25.02.2015. године (страна 
2534/439-2537/439), 
  -месечна књигу личних доходака Термоелектране „Обреновац“ за месец мај, јун 
и јул 1992. године и фебруар и март 1993. године за Душка Васиљевића (страна   
2547/44а – 2552/44а), 
 -медицинска документација са ВМА за опт. Љубишу Васиљевића са 
конзилијарним мишљењем (страна 2540/440-2545/440),  
  -записник о испитивању сведока Владана Туцовића пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТИ 2/14 од 26.02.2015. године, са транскриптом (страна 2553/442-2566/442), 
 -записник о испитивању сведока Душана Божића пред Тужилаштвом БиХ од 
15.10.2014. године (страна 2592/449 до 2600/449). 
   
 Прелазимо на регистратор 1 списа КТО 1/15  – допуна истраге 
    
  -Имамо записник о идентификацији посмртних остатака од 27.03.2012. године за 
лице Ћорић Расима,  
 -потврда о смрти издата на „Институту за судску медицину у Београду“ 
27.03.2012. године,  
   -допис Тужилаштву за ратне злочине од 27.03.2012. године,  
  -Одлуку комисије о предаји посмртних остатака бр. 203-0-08/2012-01-11 од 
27.03.2012. године и ДНК извештаји бр. S/928/10 (од стране 7/3-19/3),  
  -записник о примопредаји посмртних остатака бр. 203-00-01/2011-01/05 од 
23.03.2011. године, за лице Јусуф Растодер, 
  -допис Комисије за нестала лица Црне Горе бр. 203-00-01/2011-01/03 од 
21.03.2011. године,  
  -Одлуку Комисије о предаји посмртних остатака бр. 203-00-01/2011-01/1 од 
17.03.2011. године и ДНК извештаји бр. S/932/10 1 Х/1, S/932/10 1 Х/2, S/932/10 1 Х//3,  
  -Обдукциони записник „Института за судску медицину у Београду“ С бр. 
932/2010 од 14.12.2010. године, (од стране 20/3 – 29/3), 
 -потврда и лекарски извештај о смрти за лице Јусуф Растодер од 05.04.2011. 
године (страна 114/29-115/29), 
 -записник о испитивању сведока Радојка Јешића пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТО 1/15 од 30.04.2015. године (страна 117/22-121/22),  
  -записник о испитивању сведока Перишић Ристе пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТО 1/15 од 30.04.2015. године (страна 124/24-132/24), 
  -записник о испитивању сведока Ичагић Слободана пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТО 1/15 од 04.05.2015. године (страна 143/34-149/34). 
 

Адвокат Небојша Перовић: Председнице извините, ако нећемо још дуго јел` 
бисте наложили да ову вентилацију, није хладно ако је грејање... па није вруће да би 
било хладније.   
 

Председник већа: Сад ћу да замолим ... ако може мало да се искључи. Једино да 
се мало померите.  

 
Треба регистратор 2 списа КТО 1/15, допуна истраге, а на крају... два.  
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Идемо даље, регистратор 2 списа јел имамо тај ту? Допуне, да, да.  
 
Регистратор 2 КТО 1/15  – допуна списа 

 
  -Записник о испитивању сведока Буквић Горана пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТО 1/15 од 13.05.2015. године, са транскриптом (страна 202/56-212/56), 
  -записник о испитивању сведока Симовић Војка пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТО 1/15 од 14.05.2015. године, са транскриптом (страна 218/61-231/61), 
  -записник о испитивању сведока Милана Дуловића пред Тужилаштвом за ратне 
злочине КТО 1/15 од 18.05.2015. године, (страна 238/67-242/67), 
  -записник о испитивању сведока Чаркић Драгољуба пред Тужилаштвом БиХ од 
27.05.2015. године (страна 278/87-283/87),    
 -записник о испитивању сведока Илић Милана пред Тужилаштвом БиХ од 
27.05.2015. (страна 285/87-289/87),  

-записник о испитивању сведока Душка Божића пред Тужилаштвом БиХ од 
27.05.2015. године (страна 290/87-294/87),  
  -записник о испитивању сведока Станице Марковић пред Тужилаштвом БиХ од 
27.05.2015. године (страна 296/87-299/87),  
  -записник о испитивању сведока Папић Илије пред Тужилаштвом БиХ од 
27.05.2015. године (страна 300/87-303/87),  
  -записник о испитивању сведока Симић Драгана пред Тужилаштвом БиХ од 
09.06.2015. године (страна 304/87-308/87),  
  -записник о испитивању сведока Ислама Синанчевића пред Тужилаштвом за 
ратне злочине КТО 1/15 од 28.08.2015. године (страна 336/96-340/96),  
  -извод из матичне књиге рођених за сведока Ислама Синанчевића Општине 
Пријепоље (страна 341/96), 
  -записник о испитивању сведока Коћало Бранка пред Вишим судом у Подгорици 
од 03.07.2015. године (стран 354/103-356/103),  
  -записник о испитивању сведока Остојић Босиљке пред Вишим судом у 
Подгорици од 15.06.2015. године (стр. 364/103-365/103),  
 -записник о испитивању сведока Хадије Мујевић Хургаш од 19.06.2015. године 
пред Вишим судом у Подгорици, 
  -записник о испитивању сведока Булатовић Голуба пред Вишим судом у 
Подгорици од 03.07.2015. године (страна 367/103-369/103),  
  -записник о испитивању сведока Лакић Игора пред Вишим судом у Подгорици 
од 03.07.2015. године (страна 370/103-371/103),  
  -записник о испитивању сведока Сијарић Иса пред Вишим судом у Бијелом 
пољу од 29.09.2015.  године (страна 379/104-389/103). 
 
  Затим прелазимо на регистратор 3 списа КТО 1/15  – допуна истраге 
 
 -Наредба о допуни истраге Тужилаштва за ратне злочине КТО 1/15 од 
27.11.2015. године (страна 386/106), 
  -записник о испитивању сведока Јовичић Миће пред Тужилаштвом БиХ од 
29.11.2016. године (страна 423/126-432/126),  
  -Наредба о завршетку истраге Тужилаштва за ратне злочине КТО 1/15 од 
27.03.2017. године (страна 444/130),  
  -записник о ексхумацији Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона бр. КТА-
РЗ-14/08 од 11.04.2008. године и ДНК извештај 12558/09,  
  -потврду и лекарски извештај о смрти од 05.04.2011. године, за лице Зубчевић 
Халил, 
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  -извештај о судско-медицинској експертизи Кантоналног тужилаштва 
Тузланског кантона бр. КТ-РЗ-14/08 од 11.04.2008. године,  
  -допис „Института за нестале особе“ Уреда у Тузли бр. 07/08 од 13.02.2008. 
године,  
  -наредбу за обављање ексхумације Кантоналног суда у Тузли бр. 003-0-Крр-08-
000059 од 02.04.2008. године,  
  -захтев Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона за издавање наредбе за 
ексхумацију КТА-РЗ-14/08 од 27.03.2008. године, 
  -фотодокументацију Министарства унутрашњих послова Тузла - скица лица 
места 08-02/3-5-04.6-1539/08 од 29.07.2008. године,  
  -фотодокументацију 08-02/3-5-04.6-1539/08 од 15.10.2008. године и објашњење 
фотодокументације 08-02/3-5-04.6-1539/08 од 15.10.2008. године,  
  -фотодокументацију 08-02/3-5-04.6-1539/08 од 02.04.2009. године и објашњење 
фотодокументације 08-02/3-5-04.6-1539/08 од 02.04.2009. године,  
  -записник о утврђивању идентитета Експертског тима Тузла, за лице Зупчевић 
Халила, бр. 237/10 од 19.03.2010. године (од страна 462/139 до 522/139). 
 -Споразум о признању кривице Тужилаштва БиХ и Миће Јовичића од 
03.11.2016. године.  
 -Наредба о допуни истраге Тужилаштва за ратне злочине КТО 1/15 од 
15.01.2008. године (страна 638/141),  
  -записник за лице Личина Илијаза, о утврђивању идентитета Експертског тима 
Тузла од 14.05.2013. године и ДНК извештај бр. 14319/13 и 14319/13Р,  
  -извештај о судско-медицинској експертизи др Веда Туцо од 14.05.2013. године, 
(од стране 690/165-744/165).  

 
  Ко то прича стално? Немојте молим Вас да ми причате, немојте наглас да 
причате, можете ако имате нешто да прокоментаришете, да се јавите па да 
прокометаришете.  

 
 -Записник о увиђају Државне агенције за истрагу и заштиту Министарства 
безбедности БиХ бр. П-16-04/2-3-04-2-387/14 од 07.08.2014. године и ЦД Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије VR 360 ЕXE fajl (страна 752/165-755/165), 
   -записник о саслушању сведока Јусуфа Мензиловића (сачињен дана 26.02.2018. 
године од стране Тужитељства БиХ) на основу замолнице за пружање међународне 
правне помоћи Тужилаштву за ратне злочине Републике Србије, (страна 814/166-
817/166).  
   -Наредба о завршетку истраге Тужилаштва за ратне злочине КТО 1/15 од 
09.05.2018. године.  
 
  Затим прелази се на:  
 
  Списи предмета К.По2 4/17 то су сад већ списи главног претреса - регистратор 
2,  где имамо:  
 
 -Извештај из КЕ за оптуженог Лукић Гојка МУП РС Одељење за аналитику за 
ПУ Београд И. бр. 235.2.1/16545 од 10.11.2018. године, (страна 194/71), 
 -Извештај из КЕ за оптуженог Васиљевић Љубишу МУП РС Одељење за 
аналитику за ПУ Београд И. бр. 235.2.1/16546 од 10.11.2018. године, (страна 195/72), 
 -Извештај из КЕ за оптуженог Васиљевић Душка МУП РС Одељење за 
аналитику за ПУ Београд И. бр. 235.2.1/16547 од 09.11.2018. године, (страна 196/73), 
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 -Извештај из КЕ за оптуженог Липовац Јована МУП РС Одељење за аналитику 
за ПУ Београд И. бр. 235.2.1/16548 од 09.11.2018. године, (страна 197/74), 
 -Извештај из КЕ за оптужену Ђекић Драгану МУП РС Одељење за аналитику за 
ПУ Београд И. бр. 235.2.1/16549 од 09.11.2018. године, (страна 198/75), 
 -Извештај из КЕ за оптуженог Васиљевић Душка МУП РС Одељење за 
аналитику за ПУ Београд И. бр. 235.2.1/16547 од 09.11.2018. године.  
 -Врши се увид и чита се Фотокопија радне књижице за оптуженог Лукић Гојка, 
 -потврда „Службеног листа СРЈ“ од 13.04.1994. године,  
 -Пресуда Основног суда у Вишеграду од 26.08.2020. године за оптуженог 
Чолаковић Јована,  
 -извештај специјалисте КЦ Медицинског факултета Сарајево за Лукић Гојка,  
 -извештај лекара специјалисте КБЦ „Др Драгиша Мишовић“ Дедиње, за Гојка 
Лукића од 19.11.2018. године, са упутом за амбулантно специјалистички преглед и 
болничко лечење, а које је бранилац адв. Жељко Санковић доставио суду уз поднесак 
од 25.11.2018. године (страна 203-204/78). 
 

Затим се прелази на: 
 
 Списи предмета К.По2 4/17 – регистратор 5, главни претреси 
 
 -Допис Јавног предузећа „Службени лист“ бр. 904-876 од 28.01.2020. године у 
вези са опт. Лукић Гојком (страна 443/251) са прилозима од стране 443/251 до 451/251), 
 -Судско медицинско и балистичко вештачење за оштећене Ћорић Расима, 
Растодер Јусуфа, Зупчевић Халила и Личина Илијаза, комисије вештака проф.др 
специјалисте сц.мед. Зорана Станковића специјалисте судске медицине и балистичара 
дипломирани физико хемичар Милана Куњадића од 20.02.2020. године (страна 563/268-
571/268).  
 
 
 
  Потом прелазимо на регистратор број 6, главни претреси.  
 
 Списи предмета К. По2 4/17 – регистратор 6 
 
 -Допис Владе Републике Српске Министарство рада и борачко инвалидске 
заштите од 08.04.2020. године, а који је примљен у овај суд 18.05.2020. године (страна 
820/298) 
  -затим, Записник о испитивању сведока Јовичић Миће пред Тужилаштвом БиХ 
од 22.11.2016. године (страна 829/303-838/303) 
 -Судско медицинско вештачење оптуженог Васиљевић Љубишу од стране 
вештака проф.др Зорана Станковића специјалисте судске медицине од 24.06.2020. 
године (страна 857/312-865/312).  
 
 Списи предмета КПо2 4/17 - регистратор  7 
 
  И имамо још један доказ у регистратору списа предмета, стигао нам је:  
 
  -Извод из матичне књиге умрлих за сведока Мирослава Газдића, који се води за 
матично подручје Савски Венац под текућим бројем 3530 за 2018. годину, од 
19.11.2020. године, налази се на страни 946/367.  
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 То је оно што смо планирали од доказа да изведемо данас, који се налазе у 
списима предмета, с тим што смо ми већ неке исказе сведока оштећених који су умрли, 
болесни, недоступни суду читали раније кроз доказни поступак, вршили смо увид у 
онај ЦД-е за школу у Прелеву, у Мушићима и фотодокументацију смо вршили и то би 
било то. Колега Перовићу Ви сте хтели још нешто да кажете да се прибави из 
Термоелектране? Да. Да.  
 

Адвокат Небојша Перовић: Мислим, слабије се чује овде па због тога. Овако то 
смо предложили и на припремном рочишту онда и онда смо оставили могућност да 
можемо накнадно предложити.  
 

Председник већа: Знам да сте рекли на припремном рочишту, да. да.  
 

Адвокат Небојша Перовић: Првенствено ради се о личном картону,  
 

Председник већа: Добро, снима се... 
 

Адвокат Небојша Перовић: Да од Јавног предузећа „Електропривреда Србија“ 
Београд, Огранак Тент Обреновац, то све може на адресу Балканска 13, Београд, 
дописом њима у седишту... 
 

Председник већа: Добро.  
 

  Адвокат Небојша Перовић: Значи, лични картон за 1993. годину за радника 
Душка Васиљевића. 
 

Председник већа: Добро.  
 

Адвокат Небојша Перовић: То се обраћа Финансијског служби,  
 

Председник већа: Да.  
 

Адвокат Небојша Перовић: У том, у тој потврдим, у том личном картону стоји 
остварен број радних часова за сваки месец понаособ и висина примања која. Следећи 
доказ ради се о месечној књиги  личних доходака, у тој књизи... 
 

Председник већа: Књизи, добро.  
 

Адвокат Небојша Перовић:... стоји тачно, тачан уписник да ли је као што сам 
на почетку напоменуо овај... приликом на почетку напоменуо, петак, спорни петак, јер 
у одбрани окривљеног Душка Васиљевића наводи да је он и тог петка радио и да је 
радио и наредни понедељак, овде у списима предмета пре ... се прешло преко тога, тако 
да није, петак фали, али не фали само Душку, окривљеном Душку Васиљевићу него 
фали свим запосленима у тој радној јединици где је он радио, што је евидентно и 
логично да је то био пропуст тог лица који је водио ту евиденцију а у овој месечној 
књиги личних доходака, налази се, налази се тачна евиденција за три године о томе, не 
само за Васиљевића, него за све друге, то се исто, ово се тражи лично ово сад није у 
овој на Балканска 13, него је Тент Обреновац, ја сад не знам која је улица тамо.  
 

Оптужени Душко Васиљевића: Ја мислим Богољуба Урошевића, не знам...   
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Адвокат Небојша Перовић: Добро не можемо да мислимо, ако знаш тачно. 
Значи доставићемо Вам ми писмено... 

 
Председник већа: Термоелектрана Обреновац, ајде доставите тачну адресу.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Да доставићемо. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Да доставићемо Вам тачну адресу.  
 
Председник већа: Добро.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Даље шта бих предложио значи ја ево кажем овде 

се налазе ти докази које ми предлажемо , али нисмо их приложили управо из разлога да 
не буде једнострано или да не буде да је нека исправка или допуна са наше стране. 
Онда даље шта бих предложимо евентуално још неки доказ.  

 
Председник већа: Добро. 

 
  Адвокат Небојша Перовић: Нисам само ја, него смо сви то браниоци и Ви сте 
се тада сагласили са тим.  
 
  Председник већа: Добро. Сад сте то рекли ово је евидентирано за ове доказе. Па 
да видимо... 

 
Адвокат Небојша Перовић: Могу само ево још нисам завршио, ако 

дозвољавате. 
 
Председник већа: Ајде.  
 
Адвокат Небојша Перовић: Значи књигу коју је водио зове се Јечменица, 

Јечменица Радојица то лице је сада у пензији, прибавићемо, пробаћемо да прибавимо и 
његову евентуалну адресу, значи да би нам објаснио ову месечну књигу и да би нам 
објаснио евентуалну разлику између ове месечне књиге и овог карнета који се налази у 
списима предмета. Из ког разлога ово, ово из разлога зато што од почетка одбрана 
тврди да је просто немогуће, да су постојали викенд ратници, како их тужилаштво, да је 
лице могло у петак вече да пође до Вишеграда, а суботу да отме људе и у недељу да се 
врати кући, истушира и настави да ради. Значи, неразумно, неживотно, нелогично е из 
тог разлога ја Вас молим да ово значи да ово, писмено ћемо се обратити и да се види да 
је лице радило петак и да је радило понедељак.  

 
Председник већа: Добро. Захваљујем се. 
 
Адвокат Небојша Перовић: Значи имамо два, значи имамо исплату плате 

имомо број радних сати и имамо евиденцију. 
 
  Председник већа: Добро. Захваљујем се Перовићу, има ли још неко нешто. 
Нинић адвокат, изволте.  
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Адвокат Горан Нинић: Адвокат Горан Нинић. Можда смо пропустили колега 
Дозет, Санковић и ја, нисмо чули да ли сте уврстили у списе изјаве сведока које смо ми 
овде саслушавали, дате пред судом у Сарајеву? 

 
Председник већа: Нисам то су оне изјаве са главних претреса. 
 
Адвокат Горан Нинић: Које сте нам дозволили да користимо. Тако је  
 
Председник већа: О томе Веће још није одлучило, ми јесмо њих прибавили и 

ради утврђивања кредибилитета ових сведока које смо саслушавали али још нисмо 
одлучили да ли ћемо их користити, о томе ћемо одлучити.  

 
Адвокат Горан Нинић: Ја сад нећу стављати примедбе, разумео сам, него нећу 

стављати примедбе, морам да приметим да сте сада у списима које сте уврстили да ми 
имамо доста одбијених питања, током претреса, везаних за то, а одбрана је пре 
прибављања и пре саслушавања тих сведока поставила захтеве за прибављање, тако да 
сад имамо ситуацију да су нам питања одбијена а да сад имамо те записнике уврштене 
у списе.  

 
Председник већа: Добро.  

 
  Адвокат Горан Нинић: Так да овај... видећемо да ли ће то морати да произведе 
да ми сад поново позивамо, то су били тужилачки сведоци, да ли ћемо морати поново 
да позивамо те људе, чињеница је да сте Ви нас одбили са питањима која су тада, Ви 
сте имали став да оно што нема у списима не може да се пита, ако се сећате.  

 
Председник већа: Добро.  

 
  Адвокат Горан Нинић: Значи то сад постаје један део проблема у вези са 
прикупљањем овим чињеница, елем то сам само хтео да приметим, не да примедбујем.  

 
Председник већа: Добро. Констатовано, констатовано, добро. Добро, онда 

овако значи договорили смо се за... 
 
Веће доноси  

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

 
Данашњи се главни претрес одлаже, наставак се заказује за 22. јануар 2021. 

године у 10,00 сати, за сада, у ствари биће судница 4 због видео линка, судница 4.  
 
Када ћемо покушати видео линком да позовемо преко суда Босне и 

Херцеговине, значи морамо најближи нам је суд који можемо, суд у Сарајеву, јер 
Вишеград нема могућности за видео линк. 

 
Позвати сведоке: Бобана Инђића, Ратковић Вука, Оливера Крсмановића и 

Полуга Новака. Овај Шекарић је непознат, немамо адресу одсељен је са ове адресе, коју 
имамо у списима. 
 
  Значи ова четири сведока за сада па ћемо да видимо како ће ићи, па ћемо онда 
евентулано ако се ови одазову да позовемо и ове друге које смо прошли пут који нису 
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дошли, путем видео линка и позвати на претрес пуномоћника оштећених адвоката 
Марину Кљаић.  

 
Довршено у 15 часова и 40 минута.  
 
Хвала вам лепо.  
 

 
Записничар              Председник већа-судија 

 
 
 


