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К -По2 10/13 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 25. фебруара  2016. године 

 
 

Председник већа:  25.02.2016.година, 9 и 40. 
 
Председник већа отвара заседање у предмету  Вишег суда у Београду – Одељење 

за ратне злочине,  К-По2 10/2013 против оптужених Гавриловић Павла и Козлина Рајка, 
због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из чл.142 став 1 у 
вези чл.22 Кривичног закона Републике Југославије, по оптужници Тужилаштва за 
ратне злочине, КТО.бр. 7/2013 од 04.11.2013. године. 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић и сарадник Тужилаштва 

Новак Вучо. 
 
Присутни оптужени: Козлина Рајко. 
 
Браниоци оптужених: 
 
-за оптуженог Павла Гавриловића, адвокат Ђуро Чепић са адвокатским 

приправником Николом Ханжеком; 
-за оптуженог Козлина Рајка, адвокат Ђуро Чепић. 
 
Нису приступили: 
 
Оптужени Павле Гавриловић, за кога је бранилац адвокат Милан Петровић суду 

доставио дана 24.02.2016. године поднесак којим обавештава суд да окривљени 
Гавриловић Павле није у могућности да приступи на главни претрес, јер се налази на 
болничком лечењу у Војној болници у Нишу, због озбиљних здравствених проблема, те 
моли одлагање главног претреса, а уз поднесак достављена је факсом нечитљива 
медицинска документација, затамњена из које се  не може поуздано утврдити ниједан 
податак. У поднеску се наводи да се уз поднесак прилаже историја болести, листа 
терапије и праћење виталних функција и упутница са извештајем специјалисте од 
22.02.2016. године, али се из приложене документације не може утврдити шта је од 
доказа приложено.  

 
Од осталих позваних лица, присутни: 
 
-пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић. 
 
Ја бих само замолила да се представите, ко је још присутан у судници? Само бих 

Вас молила да приђете микрофону, укључите, да би остало на транскрипту. 
 
Сандра Орловић: Сандра Орловић, Фонд за хуманитарно право. 
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Председник већа: Хвала, даље. 
 
Немања Стјепановић: Немања Стјепановић, Фонд за хуманитарно право, 

такође. 
 
Судски тумач за албански језик Еда Радоман Перковић: Еда Радоман 

Перковић, судски преводилац за албански језик. 
 
Сведок-оштећени Беким Гаши: Беким Гаши. 
 
Председник већа: Сведок оштећени Беким Гаши. 
 
Дамјан Брковић: Дамјан Брковић из ОЕПС-а. 
 
Милош Урошевић: Милош Урошевић, „Жене у црном“. 
 
Председник већа: То је све, је ли тако? Сви су се представили? Нису. 
 
Агронло Луми:  Агронло Луми Фонд за хуманитарно право. 
 
Председник већа: Молим Вас, можете ли.... 
 
Агронло Луми Фонд за хуманитарно право. 
 
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Молим Вас, браниоче, 

опомињем Вас, опомињем Вас, браниоче, да не добацујете са места, већ можете да 
устанете и говорите када добијете одобрење председника већа. Седите, изволите даље. 
Седите, изволите даље, опоменути сте, изволите даље. 

 
Милица Костић: Милица Костић, Фонд за хуманитарно право. 
 
Анђелка Марковић: Анђелка Марковић, Београдски центар за људска права. 
 
Председник већа: Изволите, сада имате реч. 
 
Адв. Ђуро Чепић: Судија, моје основно право... 
 
Председник већа: Сачекајте, да ли Вам је познато шта је са оптуженим 

Гавриловић Павлом? 
 
Адв. Ђуро Чепић: Ово што сам чуо, толико и знам. Остало ће верујем колега 

Петровић образложити и релевантне доказе о томе пружити. 
 
Председник већа: Добро, значи немате никаквих сазнања? 
 
Адв. Ђуро Чепић:  Не, не. 
 
Председник већа: Добро. 
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Адв. Ђуро Чепић:  Не, друга ствар, значи моје елементарно право јесте да знам 
оно што се изговори у судници, ништа више од тога и не тражим. Хвала. 

 
Председник већа: Ми смо сви овде чули, представило се лице које присуствује 

суђењу, према томе, ја не видим разлог да се пет пута захтева и друго, не можете Ви 
лично да захтевате од лица да се представи, већ можете да се обратите суду након што 
он заврши своје представљање и да затражите да то учини јасно. 

 
Адв. Ђуро Чепић: Нејасно ми је, неразговетно и у интересу записника је захтев 

мој. 
 
Председник већа: Молим Вас, то је разлог да се обратите суду, а не да Ви 

директно општите са присутним лицима у публици. Обзиром да смо ми обавештени 
24.02.2016. године да оптужени Павле Гавриловић неће приступити, а што значи да 
немамо процесне услове за одржавање главног претреса, Служба за помоћ и подршку 
оштећенима и сведоцима је по налогу председника већа контактирала позване сведоке 
за данашњи претрес и обавестила их да се претрес неће одржати, да не треба да се 
одазову позиву суда и да ће о дану и часу наредног претреса бити накнадно 
обавештени. Ово смо учинили из разлога економичности, јер је било очигледно да се 
претрес неће држати, да не бисмо правили непотребне трошкове. Стога сведоци 
Драгиша Јаћимовић, Слободан Глигорић, то ћете констатовати на записнику, и Дејан 
Милошевић нису приступили, обзиром да су од Службе за помоћ и подршку 
оштећенима и сведоцима дана 24.02.2016. године обавештени да је извесно да неће 
бити процесних претпоставки за одржавање данашњег главног претреса, о чему је 
сачињена службена белешка референта подршке Службе за помоћ и подршку 
оштећенима и сведоцима која се здружује спису. 

 
Оно што морам да приметим, је да је припремно рочиште три пута одлагано због 

одсуства оптуженог Гавриловић Павла – 27.03.2014. године, 03.04.2014. године, 
14.04.2014. године, главни претреси су одлагани због недоласка оптуженог 
Гавриловића дана 25.09.2015. године и 28.09.2015. године, када је оптужени 
Гавриловић био хоспитализован. Обзиром на ове чињенице, ја налазим да је неопходно 
да се наложи оптуженом Гавриловић Павлу да достави медицинску документацију о 
здравственом стању и лечењу у току 2014., 2015. године и од почетка ове године, а 
евентуално да бисмо имали документацију да обавимо вештачење оптуженог, имајући 
у виду његово често одсуствовање са главних претреса због болести, а врло често се 
дешава да он буде хоспитализован, да буде у болници два дана или три дана пред 
претрес и да се његово лечење завршава после отказаног претреса. 

 

уд доноси 
 
С
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

а оптуженог Павла Гавриловића, претрес НЕ ОДРЖИ. Да СЕ због одсуств
 
Наредни претрес заказује за :  
 
30. и 31. март 2016. године у 09,30 часова, судница број 4. 
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Адв. Ђуро Чепић: Можемо ли да знамо распоред шта је планирано за та два 
дана? 

 
Председник већа: Што је присутнима саопштено уместо позива. 
 
Имамо девет сведока предложених од стране Тужилаштва, можемо да 

саслушамо те сведоке 30. и 31., да их све позовемо,  па видећемо ко ће од сведока доћи.   
 
Адв. Ђуро Чепић: Судија, имамо овде публику, али нешто бих требао да кажем, 

зашто публика не би требала да буде у судници или да Вам се обратим поднеском? 
 
Председник већа: Обратите се поднеском. Да ли се односи на строго поверљиве 

документе? 
 
Адв. Ђуро Чепић:  Мислим, и ово је у домену неке поверљивости, зависи. 
 
Председник већа: На претресу дана 30.03.2016. године одређује се саслушање 

сведока: Милошевић Дејана, Јаћимовић Драгише, Глигорић Слободана и Маркишић 
Ервина. 

 
На претресу дана... 
 
Адв. Ђуро Чепић:  Ја се извињавам, само да запишем. 
 
Председник већа: На претресу дана 31.03.2016. године одређује се испитивање 

сведока: Стевановић Александра, Рајић Драгана, Јовановић Милана, Мирковић 
Радивоја и Гајић Бојана. 

 
На претрес позвати оптуженог Гавриловић Павла, уз налог да у року од 8 дана 

суду достави комплетну медицинску документацију о медицинском лечењу и 
здравственом стању за 2014., 2015. годину и јануар и фебруар 2016. године. 

 
Позвати браниоце – адвокате Милана Петровића и Ивана Митровског. 
 
Довршено у 9 и 50. 

 
 
 
ЗАПИСНИЧАР            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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