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К.По2 4/2017 
 
 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 
02. МАРТА 2021. 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 члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници ТРЗ КТО 
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 Новаком Вучом.  
 

Сарадник Тужилаштва за ратне злочине, Новак Вучо: Присутан.   
 
 Председник већа:   
 
  Оптужени Гојко Лукић присутан, добро, са браниоцем адвокатом Жељком 
Санковићем који је присутан.  
   

Оптужени Љубиша Васиљевић, Љубиша ту сте, присутан, са браниоцем адвокатом 
Савом  Стојановићем који је присутан. 

 
Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Небојшом 

Перовићем, који је присутан. 
  
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом... 
 
Адвокат Горан Нинић: Адвокатом Гораном Нинићем... адвокатом Ђорђем 

Дозетом кога мења адвокат Горан Нинић по пуномоћју.  
 
Председник већа: Добро. Са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем по 

заменичком пуномоћју за адвоката Ђорђа Дозета. Пуномоћје има у списима?  
 
Адвокат Горан Нинић:  Има у списима.  
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Председник већа:  Добро. Сагласни сте Јоване? Добро.  
 
  Оптужена Драгана Ђекић присутна, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем 
који је присутан.  

 
 На главни претрес је приступила и пуномоћник оштећених адвокат Марина 

Кљаић.  
 
Констатује се да је успостављена  видео-конференцијска веза са Судом Босне и 

Херцеговине. 
 
Добар дан.  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Добар дан. 
 
Председник већа: Само извињавам се, само да ставимо слушалице боље ћемо 

чути.  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Јел` сад боље чујете?  
 
Председник већа:  Одлично, хвала колегинице. Добар дан. Овде Вишу суд у 

Београду Одељење за ратне злочине, говори судија Вера Вукотић председник већа, ту су и 
судије Винка Бераха Никићевић и Владимир Дуруз чланови већа. Будите љубазни само ми 
се представите.  

 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Испред Суда Босне и Херцеговине судија 

Јасмина Ћосић Дедовић.  
 
Председник већа:  Е добар дан Јасмина.  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Добар дан.  
 
Председник већа:  Молим Вас будите љубазни реците ми да ли је приступио неко 

од позваних сведока?  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Нажалост није нико приступио, ја ћу Вам сада 

дати информације о томе, значи позвано је било укупно пет свједока. 
 
Председник већа:  Јесте.  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Од тих пет свједока значи, свједоци Лука 

Драгићевић, Радојица Ристић и Обрад Полуга су се писмено очитовали на позив, ја Вам 
могу прочитати та њихова очитовања или да вам доставимо ове писмене... 

 
Председник већа: Можете ми доставити. Ја имам за Радојицу Ристић он је 

доставио изјашњење преко наше службе за сведоке да не жели да сведочи обзиром да прд 
Судом БиХ одговара за исти догађај у својству оптуженог, да се тамо брани ћутањем, па 
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да у овом поступку не прихвата да даје било какву изјаву због самоинкриминације. 
Можете ми само рећи за ову двојицу, за Луку Драгићевића и Обрада Полугу.  

 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Исти су разлози значи Лука Драгићевић из 

истих разлога наводи значи чињеницу да се пред овим судом води кривични поступак 
против њега због истог кривичног дјела. Такође доставио је и медицинску документацију 
уз свој писани поднесак, а Обрад Полуга значи и он је уредно запримио позив и 
поднеском обавјестио суд да неће приступити на рочиште наводећи као разлог да се 
против њега пред овим судом води поступак за исто кривично дјело.  

 
Председник већа: Добро. Хвала Вам лепо. За сведоке, Миодраг Митрашиновић 

вратило ми се да је непознат.  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине:  Непозната адреса.  
 
Председник већа:  Јесте.  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Ми смо поново послали још једном ал` 

неуредна је достава била значи непозната адреса.  
 
Председник већа:  Добро.  
 
Судија Суда Босне и Херцеговине: А овај последњи свједок Петко Инђић значи 

назначено је два пута да је био покушај доставе али неуспјешно.  
 
Председник већа:  Добро. Ја ћу Вас замолити да ми само проследите службеним 

путем ове извештаје за ове сведоке који су рекли да не желе да сведоче. Хвала Вам, на 
помоћи коју сте нам пружили. Довиђења и пријатно.     

 
Судија Суда Босне и Херцеговине: Хвала Вама. Довиђења.  
 
Председник већа:  Пријатно.  
 
Констатује се да је видео-конверенцијска веза са Судом БиХ у Сарајеву завршена у 

10,10 часова.  
 
Констатује се да на главни претрес нису приступили сведоци Лука Драгићевић - 

уредно позван, према изјави судије Суда у Босни и Херцеговини у Сарајеву исти се 
изјаснио да не жели да сведочи, обзиром да се против њега за исти догађај води кривични 
поступак пред Судом БиХ у Сарајеву.  

 
Такође се констатује да није приступио ни сведок Обрад Полуга, изјавио да... према 

изјави судије Суда у Сарајеву изјавио да не жели да сведочи јер се против њега води 
кривични поступак пред Судом БиХ у Сарајеву због истог догађаја.  
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Констатује се да није приступио сведок Миодраг Митрашиновић уредно позван. 
Према извештају... Миодраг Митрашиновић, обзиром да је адреса за овог сведока 
непозната.  

 
Затим није приступио сведок Петко Инђић нема доказа да је уредно позван, два 

пута покушана достава позива и није приступио сведок Радојица Ристић уредно позван, 
преко наше Службе за помоћ и подршку сведоцима доставио изјашњење да не жели да 
даје исказ у овом предмету, обзиром да се против њега пред Судом БиХ у Сарајеву води 
поступак у својству оптуженог где се он брани ћутањем за исти догађај и да у овом 
поступку не прихвата да даје било какву изјаву због самоинкриминације.   

 
То је у вези са овим сведоцима, међутим ми смо за данас то предвидели али пошто 

је веће већ у заседању ја ћу само отворити претрес да бисмо урадили још неке ствари, ево 
сада ћете чути.  

 
  Веће доноси  

Р   Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

   Да се главни претрес одржи наставком доказног поступка.  
  
   Главни претрес је јаван.  
   
  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.  
 
  Веће је одлучило и донело наредбу коју ћу Вам ја сад саопштити.   
  
  Па веће доноси, на основу члана 117 и 118 ЗКП 
 

Н А Р Е Д Б У 
 

    По службеној дужности одређује се комисијско вештачење оптужене Драгане 
Ђекић, обзиром да је у време извршења кривичног дела била старије малолетно лице, да 
ли је њен психофизички развој у време извршења кривичног дела, њена способност 
схватања значаја дела и могућност управљања поступцима одговарала њеном 
календарском узрасту старије малолетне особе.  
   
  Вештачење се поверава комисији вештака коју ће чинити професор доктор Ратко 
Ковачевић неуропсихијатар председник комисије и психолог Звезданка Савић.  
 
  Комисија је дужна да налаз и мишљење достави овом суду у 4 примерка у року од 
15 дана.  
   
  Трошкови вештачења падају на терет буџетских средстава овога суда. 
   
  Против ове наредбе није дозвољена жалба.  
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   Видели сте из наредбе о чему се ради, оптужена Драгана Ђекић је у време кад се 
десио критични догађај била старија малолетница, имала је 17 и по година, обзиром на 
такав њен узраст суд налази да је потребно да је извештачимо на околности њене 
способности схватања значаја дела, психофизичког развоја, могућности управљања 
поступцима и да ли је све то одговарало њеном календарском узрасту. То је једно.  
 
  Друго, веће је донело  
    

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 
 
   Одбија се предлог браниоца оптуженог Липовац Јована адвоката Ђорђа Дозета да 
се прибави социјална анамнеза од Центра за социјални рад Вишеград за сведока 
Митрашина Глишића, као сувишно. 
 
   Ово из разлога што је наредбом којом је одређено вештачење сведока Митрашина 
Глишића тачно наведено на које околности се исти вештачи, дакле било је одређено 
комисијско вештачење, судско-психијатријско и психолошко, на околности утврђивања 
његових менталних способности, запамћивања, интелигенције, могућности 
репродуковања, да ли је исти склон конфабулацијама, а све имајући у виду године и 
образовни статус сведока.  
 
  То је била наредба, а за следећи пут ћемо позвати судске вештаке односно 
комисију вештака, то је био предлог колеге Дозета, да се позове комисија вештака која је 
вештачила Митрашина, дакле позваћемо вештаке Ратка Ковачевића, Милену Станковић и 
Звезданку Савић. Ја сам овом двоме Ратку Ковачевићу и Звезданки Савић поверила и 
вештачење Драгане, па уколико налаз до тада стигне онда ћу Вам ја доставити па можемо 
евентуално све да искористимо да их питате шта желите.  
 
   Веће доноси  
 

Р  Е Ш  Е  Њ  Е 
 
   Данашњи главни претрес се одлаже, а наставак се заказује за 12. април 2021. 
године у 9,30 часова у судници број 4.   
 
  На главни претрес позвати:  
 
  -судске вештаке професора доктора Ратка Ковачевића, психолога Звезданку Савић, 
психијатра Милену Станковић, 
  -затим стручног саветника Тужилаштва за ратне злочине Снежану Ђорђевић 
специјалисту психијатрије, Београд Улцињска број 7 и  
  -стручног саветника одбране оптуженог Јована Липовца, неуропсихијатар Зорана 
Ђурића.  
 
 То су стручни саветници које је тужилаштво и одбрана предложило, били су и у 
поступку па ћемо их  звати наравно и да евентуално поставе питања вештацима.  
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 Још сам хтела нешто, молим Вас Драгана сад кад завршимо претрес сарадници 
мојој даћете Ваш мобилни телефон да би вас могао контактирати, ево сад Вам кажем да 
знате, значи контактираже Вас професор доктор Ратко Ковачевић, он је председник 
комисије па ћете се с њим договорити да се састанете ради разговора, прегледа и већ шта 
треба.  
 
 То је то. Још сам хтела нешто да питам колегу Перовића, у вези са вашим 
предлогом за оне радне листе за Душка Васиљевића из Електропривреде Србије Огранак 
ТЕНТ, јел` тако, нама је то стигло... Па ја сам писала на две аресе зато хоћу с Вама да 
видим, гледајте Огранак ТЕНТ Обреновац економско-финанијски послови они су 
доставили његов лични картон за 1993. годину. То је, али Ви сте предлагали још нешто ја 
сам поново ургирала али то ми није достављено, зато Вас питам. Добро, ајте овако.... 
 
 Адвокат Небојша Перовић: Видећемо шта је то, он је сада у пензији... 
 
  Председник већа:  Погледајте, у реду, погледајте Ви то има у списима, у 
предмету, погледајте па ако треба још нешто Ви предложите па ћемо тражити. 
 
 Адвокат Небојша Перовић:  Ево само две реченице.  
 
 Председник већа:  Реците.  
 
 Адвокат Небојша Перовић: Не бих да одузимам... Постоје две уписнине или две 
евиденције.  
 
 Председник већа:  Па видим да две, али они ми стално достављају једну, ја сам 
ургирала и по једној и по другој, ово су ми раније доставили, сад ми достављају опет 
исто, зато Вас питам. Ајде погледајте у предмету па оно што евентуално... 
 
 Адвокат Небојша Перовић: И оно што смо предложили значи лица и та лица су 
сад у пензији која су водила те евиденције да њих само на те околности саслушамо.  
 
 Председник већа:  Ајде прво да видимо ово што тражите па ћемо да видимо.  
 
 Адвокат Небојша Перовић: Добро. Хвала.  
 
 Председник већа:  То је све за данас. Реците.  
 
 Оптужени Душко Васиљевић: Могу ли ја само да кажем нешто.... То је месечна 
књига зараде... 
 Председник већа:  Ајте овде, само се представите да чујем.  
 
 Оптужени Душко Васиљевић: Значи, Душко Васиљевић. То је књига месечна 
зараде значи вођење евиденције 8 сати дал` си радио, цео месец.  
 
 Председник већа:  А где се налази та књига?  
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 Оптужени Душко Васиљевић: Налази се код пословође Бобана Савића, да се 
наведе тамо у томе код њега је то. ми смо то рекли на почетку кад је било да је то, да се 
налази код њега. Ово је различито значи ово је правна служба... 
 
 Председник већа:  Значи пословођа Бобан Савић... 
 
 Оптужени Душко Васиљевић: Бобан Савић, одржавање ТЕНТ А.  
 
 Председник већа:  ТЕНТ одржавање.  
 
 Оптужени Душко Васиљевић: Да.  
 
 Председник већа:  Добро, добро, ајде видећемо.  
 
 Оптужени Душко Васиљевић: То је то, ништа друго.  
 
 Председник већа:  То је Обреновац јел`.  
 
 Оптужени Душко Васиљевић: Да, да, Обреновац. Хвала.  
 
 Председник већа:  Добро. Још је неко нешто хтео? Изволте.  
 
 Адвокат Горан Нинић: Ја сам хтео само да замолим пошто 12-ог имам у Лозници 
завршну реч и ако могу да добијем позив само... 
 
 Председник већа:  Може, добићете.  
 
 Адвокат Горан Нинић: Да бих могао да правдам то тамо јел` дефинитивно нећу 
моћи да... 
 
 Председник већа:  Добићете. Оља написаћеш позив за браниоца. Написаће Вам 
позив па ћете добити.  
 
 То је све за данас. Још једном само термин 12. април 2021. у 9,30 часова, ова 
судница.  
 
 Хвала Вам лепо.  
  
  Довршено у 10 и 20 часова.  
 
 
Записничар                              Председник већа-судија 


	То је у вези са овим сведоцима, међутим ми смо за данас то предвидели али пошто је веће већ у заседању ја ћу само отворити претрес да бисмо урадили још неке ствари, ево сада ћете чути.
	Веће доноси
	Р   Е  Ш  Е  Њ  Е
	Да се главни претрес одржи наставком доказног поступка.
	Главни претрес је јаван.
	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.
	Веће је одлучило и донело наредбу коју ћу Вам ја сад саопштити.
	Па веће доноси, на основу члана 117 и 118 ЗКП
	Н А Р Е Д Б У
	По службеној дужности одређује се комисијско вештачење оптужене Драгане Ђекић, обзиром да је у време извршења кривичног дела била старије малолетно лице, да ли је њен психофизички развој у време извршења кривичног дела, њена способност схватања зн...
	Вештачење се поверава комисији вештака коју ће чинити професор доктор Ратко Ковачевић неуропсихијатар председник комисије и психолог Звезданка Савић.
	Комисија је дужна да налаз и мишљење достави овом суду у 4 примерка у року од 15 дана.
	Трошкови вештачења падају на терет буџетских средстава овога суда.
	Против ове наредбе није дозвољена жалба.
	Видели сте из наредбе о чему се ради, оптужена Драгана Ђекић је у време кад се десио критични догађај била старија малолетница, имала је 17 и по година, обзиром на такав њен узраст суд налази да је потребно да је извештачимо на околности њене спосо...
	Друго, веће је донело
	Р  Е Ш  Е  Њ  Е
	Одбија се предлог браниоца оптуженог Липовац Јована адвоката Ђорђа Дозета да се прибави социјална анамнеза од Центра за социјални рад Вишеград за сведока Митрашина Глишића, као сувишно.
	Ово из разлога што је наредбом којом је одређено вештачење сведока Митрашина Глишића тачно наведено на које околности се исти вештачи, дакле било је одређено комисијско вештачење, судско-психијатријско и психолошко, на околности утврђивања његових ...
	То је била наредба, а за следећи пут ћемо позвати судске вештаке односно комисију вештака, то је био предлог колеге Дозета, да се позове комисија вештака која је вештачила Митрашина, дакле позваћемо вештаке Ратка Ковачевића, Милену Станковић и Звезд...
	Веће доноси
	Р  Е Ш  Е  Њ  Е
	Данашњи главни претрес се одлаже, а наставак се заказује за U12. април 2021. године у 9,30 часова у судници број 4.
	На главни претрес позвати:
	-судске вештаке професора доктора Ратка Ковачевића, психолога Звезданку Савић, психијатра Милену Станковић,
	-затим стручног саветника Тужилаштва за ратне злочине Снежану Ђорђевић специјалисту психијатрије, Београд Улцињска број 7 и
	-стручног саветника одбране оптуженог Јована Липовца, неуропсихијатар Зорана Ђурића.
	То су стручни саветници које је тужилаштво и одбрана предложило, били су и у поступку па ћемо их  звати наравно и да евентуално поставе питања вештацима.
	Још сам хтела нешто, молим Вас Драгана сад кад завршимо претрес сарадници мојој даћете Ваш мобилни телефон да би вас могао контактирати, ево сад Вам кажем да знате, значи контактираже Вас професор доктор Ратко Ковачевић, он је председник комисије па ...
	То је то. Још сам хтела нешто да питам колегу Перовића, у вези са вашим предлогом за оне радне листе за Душка Васиљевића из Електропривреде Србије Огранак ТЕНТ, јел` тако, нама је то стигло... Па ја сам писала на две аресе зато хоћу с Вама да видим, ...
	Адвокат Небојша Перовић: Видећемо шта је то, он је сада у пензији...
	Председник већа:  Погледајте, у реду, погледајте Ви то има у списима, у предмету, погледајте па ако треба још нешто Ви предложите па ћемо тражити.
	Адвокат Небојша Перовић:  Ево само две реченице.
	Председник већа:  Реците.
	Адвокат Небојша Перовић: Не бих да одузимам... Постоје две уписнине или две евиденције.
	Председник већа:  Па видим да две, али они ми стално достављају једну, ја сам ургирала и по једној и по другој, ово су ми раније доставили, сад ми достављају опет исто, зато Вас питам. Ајде погледајте у предмету па оно што евентуално...
	Адвокат Небојша Перовић: И оно што смо предложили значи лица и та лица су сад у пензији која су водила те евиденције да њих само на те околности саслушамо.
	Председник већа:  Ајде прво да видимо ово што тражите па ћемо да видимо.
	Адвокат Небојша Перовић: Добро. Хвала.
	Председник већа:  То је све за данас. Реците.
	Оптужени Душко Васиљевић: Могу ли ја само да кажем нешто.... То је месечна књига зараде...
	Председник већа:  Ајте овде, само се представите да чујем.
	Оптужени Душко Васиљевић: Значи, Душко Васиљевић. То је књига месечна зараде значи вођење евиденције 8 сати дал` си радио, цео месец.
	Председник већа:  А где се налази та књига?
	Оптужени Душко Васиљевић: Налази се код пословође Бобана Савића, да се наведе тамо у томе код њега је то. ми смо то рекли на почетку кад је било да је то, да се налази код њега. Ово је различито значи ово је правна служба...
	Председник већа:  Значи пословођа Бобан Савић...
	Оптужени Душко Васиљевић: Бобан Савић, одржавање ТЕНТ А.
	Председник већа:  ТЕНТ одржавање.
	Оптужени Душко Васиљевић: Да.
	Председник већа:  Добро, добро, ајде видећемо.
	Оптужени Душко Васиљевић: То је то, ништа друго.
	Председник већа:  То је Обреновац јел`.
	Оптужени Душко Васиљевић: Да, да, Обреновац. Хвала.
	Председник већа:  Добро. Још је неко нешто хтео? Изволте.
	Адвокат Горан Нинић: Ја сам хтео само да замолим пошто 12-ог имам у Лозници завршну реч и ако могу да добијем позив само...
	Председник већа:  Може, добићете.
	Адвокат Горан Нинић: Да бих могао да правдам то тамо јел` дефинитивно нећу моћи да...
	Председник већа:  Добићете. Оља написаћеш позив за браниоца. Написаће Вам позив па ћете добити.
	То је све за данас. Још једном само термин 12. април 2021. у 9,30 часова, ова судница.
	Хвала Вам лепо.
	Довршено у 10 и 20 часова.
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