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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По2 10/2013

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 27.11.2015. ГОДИНЕ

2
К-По2 10/2013
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 27. новембра 2015. године

Председник већа: Данас је 27.11.2015. година.
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Главни претрес у предмету Вишег суда у Београду – Одељење за ратне злочине,
К-По2 10/2013 против отпужених Гавриловић Павла и Козлина Рајка, због кривичног
дела ратни злочин против цивилног становништва из чл.142 став 1 КЗЈ у вези чл.22 КЗЈ,
по оптужници Тужилаштва за ратне злочине, КТО 7/2013 од 04.11.2013. године.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
-заменик тужиоца за ратне злочине Миољув Виторовић,

11

-оптужени Гавриловић Павле,
Присутни браниоци:

-за оптуженог Гавриловић Павла – адвокат Ђуро Чепић.

Констатује се да је присутан адвокатски приправник адвоката Ђуре Чепића –
Никола Ханжех.
За оптуженог Козлина Рајка – адвокат Ђуро Чепић.

З

Констатује се да на главни претрес није приступио:
-оптужени Козлина Рајко.

ВР

Који је разлог због чега окривљени, зашто окривљени није приступио?

Адв. Ђуро Чепић: Медицинска спреченост, о чему прилажем уверење надлежне
службе Војномедицинске установе Београд.
Председник већа: Медицинска спреченост? Шта се десило са оптуженим?

Адв. Ђуро Чепић: Ја бих волео да сам струке, ево Вам копија, а ево Вам и
оригинал, нисам квалификован добро.

Председник већа: Знам да нисте квалификовани, него Вас питам, сачекајте,
можда Вам је познато?
Адв. Ђуро Чепић: Кардиолошки проблем.
Председник већа: Кардиолошки проблем?

3
Није приступио оптужени Козлина Рајко, за кога бранилац оптуженог
доставља медицинску документацију, само да констатујем, Војномедицинске
установе Београд од 26.11.2015. године, као доказ о оправданој спречености
оптуженог да приступи на данашњи претрес.
Да ли имамо везу са EULEX-ом? Да ли нас чујете? Добар дан.
Пајовић Душица: Добар дан, овде Пајовић Душица, преводилац у Јединици за
истрагу ратних злочина EULEX полиција.
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Председник већа: Да ли су приступили позвани сведоци?

Пајовић Душица: Да, да, сведоци су овде, Илми Гаши и Неџат Бутући.
Председник већа: Илими Гаши и Неџат Битићи или Бутући?
Пајовић Душица: Да, Битићи, тако се изговара, али добро.
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Председник већа: Добро, у просторијама EULEX-а, је ли тако? Јесте Ви у Суду
или сте?
Пајовић Душица: Да, EULEX полиције у Приштини.
Председник већа:

У просторијама полиције у Приштини, присутни сведоци Неџат Битићи и
Илими Гаши.
Пајовић Душица: Да.

З

Председник већа: По изјави преводиоца за албански језик, само ми поновите
Ваше име?

ВР

Пајовић Душица: Знате како, ја сам преводилац за српски језик, Пајовић
Душица.
Председник већа: Душица Пајовић.

Пајовић Душица: Да.

Председник већа: Преводилац за српски језик.

Као што сте чули, ми немамо процесних претпоставки за одржавање главног
претреса, због одсуства другоокривљеног Козлина Рајка. Стога нећемо моћи данас да
саслушамо присутне сведоке, али ми ћемо Вам сада саопштити дан и час када ћемо
заказати наредни претрес, на коме ће бити на исти начин испитани сведоци Илими
Гаши и Неџат Битићи.
Пајовић Душица: У реду, хвала.
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Председник већа: Што ћете сведоцима саопштити. Да ли можете одмах да им
преведете, да немамо процесних услова за одржавање претреса, јер другоокривљени
Козлина Рајко није приступио, здравствено је спречен
Пајовић Душица: У реду, објашњено им је.
Председник већа:
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ

Да СЕ због недостатка процесних претпоставки за одржавање главног претреса,
услед оправдане спречености због болести другоокривљеног Козлина Рајка, претрес
НЕ ОДРЖИ, што је присутним сведоцима саопштено.

Наредни претрес и испитивање сведока Неџата Битићи и сведока Илими Гаши,
СЕ ОДРЕЂУЈЕ за:
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18. јануар 2016. године у 13 и 30 часова,

што је и присутнима у судници саопштено, уместо позива.

Дакле, на исти начин као данас, биће организован главни претрес и присутни
сведоци биће саслушани путем видеолинка, уколико буду испуњене процесне
претпоставке за одржавање главног претреса, односно уколико се здравствено стање
другооптуженог санира и исти приступи на главни претрес.

З

Пајовић Душица: У реду. Могу само да Вас питам? Да ли ћете слати позивнице
као и прошли пут?

ВР

Председник већа: Послаћемо, послаћемо и позиве, уколико сматрате да је то
неопходно, ми смо сада саопштили, али мислим да треба због организације и због свега
да имају и позиве.
Пајовић Душица: У реду, у реду, хвала.
Председник већа: Може да се искључи веза са Приштином.

Захваљуjем Вам се.
Пајовић Душица: Хвала.

Констатује се да је на претресу присутан и пуномоћник оштећених – адвокат
Никола Чукановић.
Довршено у 14 часова и 45 минута.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

