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К По2 -10/13 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 13.10.2017. године 

  
 Председник већа: 13.10.2017.година.   
 

Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду, Одељење 
за ратне злочине, К По2 број 10/13, против оптужених Гавриловић Павла и Козлина 
Рајка, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 
став 1 у вези члана 22 КЗСРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО.број 
7/13 од 04.11.2013.године.  

 
Веће поступа у неизмењеном саставу. 

 
 Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
 -заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,  
 
 -оптужени Козлина Рајко,  
 
 -браниоци отужених, за оптуженог Павла Гавриловића, адвокат? 
 
 Адвокат Бобан Митровски: Адвокат Бобан Митровски по пуномоћју у 
списима. 
 
 Председник већа: Бобан Митровски по пуномоћју у списима. Митровски даћете 
ми Вашу адвокатску легитимацију.  
 
 Адвокат Бобан Митровски: Судија, већ сте ми је једанпут тражили.  
 
 Председник већа:  Тражим Вам поново. Изволите.  
 
 Ви сте? 
 
 Адвокат Милета Митровић: Адвокат Милета Митровић, такође бранилац, за 
адвоката Ђура Чепића, по заменичком пуномоћју које сам приложио на претходном 
рочишту.  
 
 Председник већа:  Како сте рекли? 
 
 Адвокат Милета Митровић: Милета Митровић, адвокат.  
 
 Председник већа: Адвокат Милета Митровић, по заменичком пуномоћју 
адвоката Ђуре Чепића.  
 
 Нису приступили: адвокат Милан Петровић, бранилац оптуженог Гавриловић 
Павла, оптужени Гавриловић Павле, пуномоћник оштећених адвокат Никола 
Чукановић.  
 
 За оптуженог Гавриловић Павла бранилац адвокат Милан Петровић дана 
11.10.2017. године доставио је поднесак уз који је приложио медицинску 
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документацију, упутницу број 3101965 од 09.10.2017. године којом доказује да се 
оптужени Гавриловић Павле упућује у Војну болницу, ортопеду и специјалистички 
налаз Извештај број 4155 од 10.10.2017. године. Упутница је достављена у фотокопији 
са нечитким печатом, дијагноза на латинском језику, упутница садржи факсимил и 
потпис др.Ивана Игњатовића. Специјалистички налаз је такође достављен у фотокопији 
са нечитким печатом. Налаз и дијагноза констатовани су на латинском језику, а оверен 
је факсимилом и потписом од стране др.Саша Младеновић. Уз упутницу и 
специјалистички налаз достављена и фотокопија мединске документације која носи 
број 4928 од 10.10.2017. године, а печат је нечитак као и садржај печата. У поднеску 
бранилац обаештава суд да оптужени Гавриловић Павле није у могућности да приступи 
на данашњи претрес услед озбиљних здравствених проблема, трпи велике болове и да 
није у могућности да хода. У поднеску наводи и да је поступак здравствене 
рехабилитације оптуженог у току и да постоји могућност да ће доћи до реинтервенције 
након снимања и поновног прегледа оптуженог. Такође бранилац моли да се данашњи 
претрес одложи из наведених разлога, а да се наредни претрес закажи у року који неће 
бити краћи од 30 дана, будући да здравствено стање оптуженог Гавриловић Павла 
захтева дуже лечење и адекватну терапију те да је извесно да исти неће бити у 
могућности да се наредних месец дана одазове позиву суда и да приступи на главни 
претрес.  
 
 Нису приступили сведоци: Радивој Мирковић, Миљан Величковић и Стојан 
Коњиковац, који су уредно позвани, а исти су контактирани дана 11.10.2017. године 
телефоном од стране референта Службе за помоћ и подршку оштећеним и сведоцима 
Вишег суда у Београду, Одељења за ратне злочине и обавештени да због спречености 
оптуженог Гавриловић Павла да приступи на главни претрес неће бити испуњене 
процесне претпоставке за одржавање главног претреса.  
 
 Дакле ови сведоци су у циљу економичности поступка обавештени да претрес 
неће бити одржан, да се не би правили непотребни трошкови.  
 
 У судници присутан Пантовић Гојко.  
 
 Тужиоче да ли имате неки предлог у односу на даљи ток поступка? Изволите.  
 

Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија ја мислим да сам то одавно..., али 
мени се чини да су окривљени били много здравији, били би много здравији да су у 
притвору, тако да тако и схватите мој предлог, али не знам да ли је потребно да се 
уради неко озбиљније вештачење.  

 
Председник већа:  Само мало, нисам Вас добро схватила, били сте неодређени. 

Да ли предлажете и да ли предлажете вештачење? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Па предлажем притвор, а ви ако мислите 

да је пре тога нешто друго потребно, ја се у потпуности слажем.  
 
Председник већа:  Заменик тужиоца за ратне злочине предлаже да се 

оптуженом Гавриловић Павлу одреди притвор.  
 
Који су разлози, можете ли да наведете околности? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Мени се чини да је то ... 
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Председник већа:  Реците.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Мени се чини да је то очигледно 

избегавање, наравно уз помоћ установе у којој се лечи. Ми смо више пута обавештени 
од стране пуномоћника оштећених да су они проверавали да ли су и један и других тих 
дана били у тим установама у којима се наводи да се лече, па су они наводно добили 
податак да то није тачно. Ето то је отприлике основ.  

 
Председник већа: Браниоче, за Гавриловића, чули сте предлог? 
 
Адвокат Бобан Митровски: Адвокат Бобан Митровски бранилац 

првооптуженог Павла Гавриловића. Знате шта, ја се противим оваквом предлогу, 
посебно на начин како је он образложен. Поштовани колега је рекао да он мисли да би 
здравље окривљеног било боље да се налази у притвору. За тако нешто сматрам да је 
малициозно и да овај нема никаквих основа да се тако нешто каже, окривљени је у 
позним годинама, где је нормално да му здравље буде погоршано. Све је то 
поткрепљено адекватном медицинском документацијом, а уколико суд сматра да нешто 
од тога није тачно, може да провери са надлежном здравственом установом или да 
процену здравља окривљеног да некој другој установи која би по мишљењу 
тужилаштва и суда била релевантнија да каже да ли је он способан да даље прати 
главни претрес.  

 
Председник већа:   
 
Веће доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

ОДБИЈА СЕ предлог заменика тужиоца за ратне злочине да се оптуженом 
Гавриловић Павлу одреди притвор.  

 
Сматрамо да је овај предлог неоснован, имајући у виду да је оптужени 

Гавриловић Павле доставио медицинску документацију, да је дана 27.01.2017. године 
имао фрактуру леве бутне кости, да је накнадно и за претходни претрес и за данашњи 
претрес достављена медицинска документација. Чињеница да је медицинска 
документација достављена у фотокопији, да је сачињена на латинском језику и да је за 
нас  неразумљива, не даје могућности да се поред постојања ове медицинске 
документације одреди притвор оптуженом.  

 
На основу члана 117 ЗКП-а, суд ОДРЕЂУЈЕ  по службеној дужности 

медицинско вештачење оптуженог Гавриловић Павла, а на околности здравственог 
стања оптуженог и могућности да услед констатоване болести фрактуре леве бутне 
кости дана 27.01.2017. године приступи на главни претрес и активно учествује у 
поступку.  

 
Вештачење се поверава судском вештаку трауматологу ортопеду 

др.Александру Којићу, који ће на основу постојеће лекарске документације и 
накнадно достављене документације од окривљеног по налогу суда непосредним 
прегледом окривљеног и увидом у медицинску документацију израдити писани налаз и 
мишљење у оквиру задатог вештачења који ће доставити суду у року од месец дана у 
довољном броју примерака за суд и странке у поступку.  
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Налаже се браниоцу оптуженог да у року од 8 дана достави суду сву 
постојећу медицинску документацију којом оптужени Гавриловић Павле располаже 
од дана повређивања 27.01.2017. године до данас.  

 
Дакле, налазимо да је преурањен овај предлог тужилаштва, али да је имајући у 

виду стално одлагање ових претреса, ви сами знате колико је претреса одложено због 
болести једног или другог оптуженог, неопходно да се обави вештачење оптуженог 
Гавриловић Павла. Ово посебно имајући у виду да је он ову повреду имао дана 
27.01.2017. године, па према опште познатим чињеницама до данашњег дана требало 
би да је завршена његова рехабилитација и да је он у могућности да приступи на главни 
претрес. Имајући у виду да одбрана тврди супротно, ово вештачење је нужно и 
неопходно, а након обављеног вештачења суд ће одредити главни претрес.  

 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Да се због одсуства оптуженог Гавриловић Павла главни претрес не одржи.  
 

 Наредни главни претрес биће заказан накнадно, по достављању налаза и 
мишљења вештака.  
 

Довршено у 10.02 часова.  
 
Записничар                                              Председник већа-судија  
 
 

    
   
 




