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К-По2 10/2013 
 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана  07. марта 2019. године 
 
 

Председник већа: 07.03.2019.година, 9:30 часова. 
 

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 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО број 
7/13 од 04.11.2013. године измењене дана 23.04.2018. године и 05.11.2018. године. 
 

Веће поступа у неизмењеном саставу. 
 

Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић са тужилачким 

сарадником? 
 
Тужилачки сарадник: Никола Арсић. 
 
Председник већа: Николом Арсићем. 
 
Присутни оптужени:  
 
-Гавриловић Павле.  
 
Присутни браниоци оптужених: 
 
-за оптуженог  Гавриловић Павла адвокат Никола Ханжек, Иван Митровски, 

Милан Петровић и Милета Митровић. 
 

Ви сте? 
 
Адвокат Иван Митровски: Судија, то је мој приправник из моје канцеларије, 

који је дошао да ми помаже. 
 
Председник већа: Приправник Адвокатске канцеларије „Митровски“ адвокат 

Марко? 
 
Адвокат Иван Митровски: Приправник. 
 
Председник већа: Марко Митровски. 
 
-за оптуженог Козлина Рајка, адвокат Никола Ханжек и адвокат Милета 

Митровић. 
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Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић. 
 
Да ли је ту сведок-оштећени Беким Гаши? 

 
Присутан сведок-оштећени Беким Гаши и судски тумач за албански језик 

Гани Морина. 
 
Није приступио оптужени Козлина Рајко, уредно обавештен о дану и часу 

одржавања главног претреса. 
 
У судници у публици присутна лица: Диковић Јелена, Дранцоли Дијана, Гаши 

Беким, Кљаић Марина, Морина Гани, Рудић Филип, Урошевић Милош.  
 
Суду достављен налаз и мишљење судског вештака др Александра Којића, 

специјалиста ортопедије и трауматологије из кога произилази да је оптужени 
Гавриловиић Павле способан да присуствује главном претресу, да приступи на главни 
претрес и да активно учествује у поступку. 

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се због недостатка процесних претпоставки за одржавање главног претреса 
због одсуства отпуженог Рајка Козлине, главни претрес НЕ ОДРЖИ. 

 
Изволите. 
 
Адвокат Никола Ханжек:  Поштована судија, чланови већа, добар дан. За 

потребе записника, адвокат Никола Ханжек. Наиме, имајући у виду, као што сте 
констатовали, да се окривљени Козлина Рајко није појавио, дужност ми је да обавестим 
суд  да се он налази у Општој болници у Сомбору на инфективном одељењу.  
 

Председник већа: У Сомбору, зашто у Сомбору? 
 
Адвокат Никола Ханжек:  Судија, колико ми је пренела његова мајка, он је 

отишао по дете тамо и ево имам документацију из болнице да је примљен на 
инфективној клиници. Ја бих то доставио суду. 

 
Председник већа: Доставите. Чињеница је да је овај претрес од самог почетка у 

овом кривичном поступку, од самог почетка претреса, велики број главних претреса је 
заказан и претреси се одлажу константно, или због недоласка оптуженог Гавриловић 
Павла или због недоласка оптуженог Козлина Рајка. Чињеница је исто тако што је 
уочено због чега су одређивана и раније вештачења од стране вештака одговарајуће 
медицинске струке да се оптужени углавном разболе пред претрес, да буду смештени 
на, или у војној болници или ево као сада, нека друга болница. Али је чињеница да 
након завршетка главног претреса, њихова болест престане и они буду отпуштени. То 
ствара, сачекајте, то ствара заиста озбиљну сумњу да се овде ради о нечем другом. Као 
што знате, више пута су одлагани претреси и, до окончања доказног поступка и ево, 
већ други пут се одлаже изношење завршних речи. То заиста ствара озбиљну сумњу 
код овог суда, да се овај претрес одлаже злоупотребом процесних права. Не знам из 
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којих разлога, обзиром да смо ми претрес довели до краја. Ја сигурно нећу отићи из 
овог већа, уколико се то очекује, уколико ја као председник већа не одговарам или 
неко од чланова овог већа, тако да ми заиста није јасно. Стоји, можете рећи да сте 
доставили извештај лекара специјалисте, али достављани су бројни извештаји лекара 
специјалисте и чињеница је да су оптужени врло често били у болници, где су 
смештени дан пре претреса.  

 
Ево, ја ћу прочитати тај извештај лекара Општа болница др „Радивој 

Симановић“ Сомбор у коме се каже да анамнестички пацијент наводи уназад три 
недеље грчеве у стомаку, мучнину, повратио у два наврата, у задњих неколико дана 
интензивне проливасте столице, изражена слабост, малаксалост, индикација за пријем 
на инфективно одељење ради даље дијагностике и третмана. То је било 06.03. Дакле, 
он је примљен ради дијагностике.  

 
Ми смо донели решење да се претрес не одржи.  
 
Од Опште болнице „Др Радивој Симановић“ Сомбор затражити протокол и 

историју болести за оптуженог Козлина Рајка. 
 
Наредни претрес се одређује за: 
 
20.03.2019. године у 14,30 часова, што је присутнима саопштено уместо позива, 

те их не позивати. 
 
На претрес позвати оптуженог Козлина Рајка. Судница број 2, 14 и 30, судница 

број 2, 20 март. 
 
Довршено у 09:44 часова. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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