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К.По2 бр.4/2017

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОД 29. ЈАНУАРА 2019. ГОДИНЕ

Председник већа: ...молим вас. Јесмо ли сви ту? Липовац јел стигао? Молим
вас Липовац водите убудуће рачуна о времену, овог пута смо вас чекали, кад заказујемо
претрес саопштавамо термине, водите рачуна. Добро, али ево сад вам скрећем пажњу.
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Председник већа отвара главни претрес 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 1/2015 од 10.05.2018.године.
У предмету поступа веће у саставу председник већа судија Вера Вукотић,
чланови већа судије Винка Бераха Никићевић и судија Владимир Дуруз.
Има ли примедби на састав већа?
Хвала.

У раду суда учествује и виши судијски помоћник Слађана Радојичић,
записничар је Олгица Куч.
Председник већа констатује да су на главни претрес приступили:
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Заменик тужиоца за ратне злочине у Београду, Миољуб Виторовић, и тужилачки
помоћник јел...
Тужилачки сарадник: Тужилачки сарадник Никола Арсић, јесте.

Председник већа: Добро.

Оптужени Гојко Лукић, није присутан јел?

Адвокат Жељко Санковић: Тако је судија, адвокат Жељко Санковић, бранилац
окривљеног Гојка Лукића. Гојко Лукић се оперисао судија, он је требао да се оперише
18., па је имао напад па нису могли да га оперишу.
Председник већа: Видим у овом поднеску да сте ми доставили да је оперисан
23.01., јел?

Адвокат Жељко Санковић: Тако је, он је јуче поподне изашао из болнице, па
ћу у току дана да добијем отусну листу па ћу вам је доставити сутра ујутру.
Председник већа: Добро.
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Није приступио оптужени Гојко Лукић, за кога његов бранилац адвокат Жељко
Санковић обавештава суд да је исти имао оперативни захват дана 23.01.2019. године да
је отпуштен из болнице...Кад сте рекли, данас?
Адвокат Жељко Санковић: Јуче поподне.
Председник већа: Да је отпуштен из болнице 28.01.2019. године и да ће
доставити суду отпусну листу за њега.
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Присутан бранилац оптуженог адвокат Жељко Санковић. Да ли је ту адвокат
Милош Мршовић? Није приступио бранилац адвокат Милош Мршовић.
Оптужени Љубиша Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом Савом
Стојановићем, који је присутан.
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Оптужени Душко Васиљевић присутан, са браниоцем адвокатом..

Адвокат Сава Стојановић: Ја се јављам уместо колеге Перовића, он ће
доставити сутра заменичко пуномоћје.
Председник већа: Добро. Васиљевићу јесте ли сагласни да вас данас заступа
адвокат Сава Стојановић? Добро.
Са браниоцем адвокатом Савом Стојановићем, који мења адвоката Небојшу
Перовића, а пуномоћје ће доставити суду у року од три дана. Кажите колеги.
Оптужени Јован Липовац присутан, са браниоцем адвокатом Ђорђом Дозетом
који је присутан.
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Оптужена Драгана Ђекић присутна, са браниоцем адвокатом Гораном Нинићем
који је присутан.
Присутна и пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљаић.

Тужиоче чули сте за оптуженог Гојка Лукића, прошли пут је бранилац најавио
да треба да иде на оперативни захват, само што је било да треба 18.01., то се очигледно
померило, шта кажете у вези са данашњим главним претресом, имате ли предлог неки?

Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија, ја не знам, не могу да се изјасним,
не знам колико ће тај опоравак трајати, ако ће то да буде, ако ће то брзо да се заврши,
онда да не раздвајамо, ако ће то потрајати онда да размислило о евентуалном
раздвајању поступка.
Председник већа: Добро, колега Санковићу шта ви кажете?

Адвокат Жељко Санковић: Адвокат Жељко Санковић. Ја мислим судија да
неће то много да траје, он је оперисао жуч и рекао ми је за седам дана да ваде конце, па
полако да, ја мислим ако будемо заказали за неки период од месец дана, мислим да ће
бити све океј.
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Председник већа: Добро, тужиоче чули сте шта кажете сад?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па да сачекамо, па да водимо јединствени
поступак.
Председник већа: Да не раздвајамо?
Заменик тужиоца за ратне злочине: Да не раздвајамо.
Председник већа: Добро.
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Мада ако ви мислите другачије, нећемо се
противити.
Председник већа: То је ваш предлог, јел?
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Заменик тужиоца за ратне злочине: Да.

Председник већа: Шта ви кажете браниоче.

Адвокат Жељко Санковић: Па ја се исто слажем са колегом, мислим противим
се раздвајању поступка, мислим да треба да водимо јединствени поступак, да буду сви
ту.
Председник већа: Добро. Сачекајте минут да веће одлучи.
Веће је донело
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Р Е Ш Е Њ Е
Да данас не раздваја поступак.

Ако заиста се он опорави у року од месец дана, а претпостављам на врсту
оперативног захвата, ако се нешто не искомпликује да ће то бити, онда да не би смо
раздвајали поступак мислим да је целисходније да то крене, да сви заједно буду и да се
изложи оптужница и да се крене са одбранама.
Због недоласка оптуженог Гојка Лукића, који је имао оперативни захват, суд
доноси
Р Е Ш Е Њ Е

Да се данашњи главни претрес не одржи.
Отказује се главни претрес који је заказан за 01.02.2019. године, у 14.30 часова.
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Следећи главни претрес се заказује за дане 04.03.2019.године у 14.30 часова,
судница 1 и 06.03.2019.године у 14.30 часова, судница 1
Што се присутнима саопштава и има им служити уместо позива, а на претрес
позвати оптуженог Лукић Гојка, са привременим пребивалиштем Београд, Општина
Земун, насеље Алтина, улица Борхесова број 19.

Довршено у 14.50 часова.
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Записничар
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Хвала лепо.
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04. март и 06. март исто поподне у 14.30. Липовац памтите и пишите, у 14.30
судница 1. Не могу ништа да померам колега због већа, због судница, због свега, молим
вас уклопите се или нађите замену. Значи још једном понављам 04. март у 14.30, и 06.
март у 14.30, судница 1.

Председник већа-судија

