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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 19.04.2016. ГОДИНЕ
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К По2 -10/13
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 19. априла 2016. године

Председник већа: Данас је 19.04.2016.година, 14 и 45.
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Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду, Одељење
за ратне злочине, К По2 бр.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 Кривичног законика Републике Југославије, по оптужници
Тужилаштва за ратне злочине КТО.бр.7/13 од 4.11.2013.године.
Констатује се да су на главни претрес приступили:

-Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,
-Присутни оптужени Гавриловић Павле,
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-Браниоци отужених:

-за оптуженог Павла Гавриловића и Козлина Рајка, адвокат Ђуро Чепић, са
адвокатским приправником Николом Ханжек, је ли тако? Адвокат Милан
Петровић.
-за оптуженог Козлина Рајка, адвокат Ђуро Чепић.
Нису приступили:
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-оптужени Козлина Рајко, за кога је бранилац дана 18.04.2016.године доставио
поднесак са медицинском документацијом у прилогу, налазом лекара специјалисте
Војно-медицинске академије од 14.04.2016.године, кардиолошки налаз од
14.04.2016.године и налаз лекара специјалисте ВМА од 15.04.2016.године, у коме
обавештава суд да је оптужени Козлина Рајко упућен на лечење на Војно-медицинску
академију због кардиолошких и дигестивних тегоба, са којих разлога моли одлагање
претреса заказаних за 19. и 22.04.2016.године.
Нису приступили сведоци Драгиша Јаћимовић, уредно позван, Слободан
Глигорић, уредно позван, Дејан Милошевић, уредно позван, обавестио суд да није у
могућности да приступи на претрес 19.04.2016.године, али да може да приступи на
главни претрес заказан за 22.04.2016.године, Ервин Маркишић, уредно позван,
Александар Стевановић, уредно позван, Драган Рајић, уредно позван, Милан
Јовановић, уредно позван, Радивој Мирковић, позив враћен са назнаком "одсељен са
адресе", место Бањани, Никшић, Република Црна Гора и живи у Бару, а од стране
Службе за помоћ и подршку оштећеним и сведоцима, телефонски контакт је последњи
пут остварен у марту месецу 2016.године. МУП-у Републике Црне Горе, ПС Бар је дана
14.04.2016.године достављен налог суда за проверу и доставу адресе становања сведока
Радивоја Мирковића.
Сведок Бојан Гајић није приступио, уредно позван.
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Сведоци Дејан Милошевић, Драгиша Јаћимовић, Слободан Глигорић, Ервин
Маркишић, Александар Стевановић, Драган Рајић, Милан Јовановић и Бојан Гајић,
контактирани су телефоном од стране референта Службе за помоћ и подршку
оштећенима и сведоцима дана 18.04.2016.године и обавештени су да због спречености
оптуженог Козлина Рајка да приступи на главни претрес неће бити услова за
одржавање претреса и да не треба да приступе у суд дана 19. и 22.04.2016.године, а о
дану и часу одржавања претреса биће накнадно обавештени.
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Као што сте чули, ми смо све ове сведоке који су позвани, обавестили да не
треба да се одазову позиву суда, након што смо добили поднесак адвоката Ђуре Чепића
да оптужени Козлина неће да приступи и да је због болести спречен да приступи на
главни претрес, да не бисмо непотребно правили трошкове за долазак ових сведока на
главни претрес.
Као што смо констатовали на претходном претресу, немамо процесних
претпоставки за одржавање главног претрес услед болести једног од оптужених.

Ево позивам Тужилаштво и браниоце да се изјасне у односу на ову процесну
ситуацију.
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Заменик тужиоца: Судија, ја сам то и прошли пут, мислим и претпрошли онако
можда стидљиво наговестио и предложио, али ево сад да будем јасан. Ми мислимо да је
овде у питању очигледно избегавање приступа на главни претрес и предлажемо да суд
одреди притвор у односу на Козлина Рајка.
Председник већа: Изволите браниоче Чепић.

З

Адв.Ђуро Чепић: Енергично, дакле за потребе записника, Ђуро Чепић,
бранилац окривљеног Рајка Козлине, енергично се противимо таквом предлогу. Исти је
неумесан, неоснован, непримерен, са следећих разлога. Окривљени Рајко Козлина је
вештачен од стране судског вештака по налогу овог судског већа управо на ове
околности. Тим вештачењем је неспорно констатовано да окривљени има кардиолошке
проблеме.

ВР

Председник већа: Само моменат, морам да Вас зауставим овде. Тим
вештачењем је такође констатовано да здравствени проблеми могу бити сметња у
кратком временском периоду до 72 часа, могу привремено умањити процесну
способност оптуженог, када је неопходно да се он јави у надлежну здравствену
установу, према налазу у мишљењу вештака др.Ивице Милосављевића од 26.03.2014.

Адв.Ђуро Чепић: Одлично. Управо то и илуструје ову ситуацију јер смо од
реномиране медицинске установе добили налаз. Дакле овде није рекла – казала реч, већ
је реч о налазу који је пружен од стране Клинике за кардиологију Војно-медицинске
академије у Београду. Дакле иза овог акта стоји неко. Неко ко је стручан и
компетентан, ко је ставио свој печат и потпис. А то што је речено у овом налазу јесте
поткрепљено управо овим што је претходно прочитано, што је изнео судски вештак
Ивица Милосављевић. Дакле, имамо јасну медицинску ситуацију, а не никакве
покушаје опструкције. И да будем крајње отворен, ако ћемо прећи у тај сегмент
претпоставки теорија завере, став одбране је више него јасан. Наше хтење, интенција
јесу ...
Председник већа: Можете слободно, слушамо Вас.
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Адв.Ђуро Чепић: Ја бих волео да имам пажњу ако ми дозволите, прија ми да ме
слушате.
Председник већа: Свакако у овом поступку имате пажњу, то не можете да
оспорите ни на који начин.
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Адв.Ђуро Чепић: Захваљујем, не,не, то и не спорим. Захваљујем. Него само да
завршим ову мисао. Дакле, ово крајње отворено кажем. Значи интенција одбране јесте
да изведемо све те доказе које Тужилаштво предлаже, што пре и што транспарентније,
наравно уз примену начела контрадикторности и онда ћемо чак кад то изведемо
размислити да ли ћемо у односу на оне предлоге које смо истакли на припремном
рочишту, шта позивати у којој ћемо мери позивати, вођени начелом ефикасности.
Хвала вам.
Председник већа: Добро. Веће је након ове краће консултације одлучило да за
сада одбијемо овај предлог заменика тужиоца за ратне злочине за одређивање притвора
као неоснован.

Суд доноси
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За сада је преурањем такав предлог, а да суд изда наредбу да се обави
медицинско вештачење оптужених.

РЕШЕЊЕ

ОДБИЈА СЕ као неоснован предлог заменика тужиоца за ратне злочине да се
оптуженом Козлина Рајку одреди притвор.
На основу члана 117 у вези члана 113, 114 став 2, 131, 132 став 2 ЗКП-а,

З

Суд доноси

НАРЕДБУ

ВР

НАРЕЂУЈЕ СЕ вештачење здравственог стања оптужених Гавриловић
Павла и Козлина Рајка, психијатријским и телесним прегледом, испитивањем и
другим потребним медицинским методама, уз анализу расположиве медицинске
документације, као и анализу обављеног вештачења оптуженог Козлина Рајка од стране
судског вештака мр.сц.др.Ивице Милосављевића од 26.03.2014.године, а ради
утврђивања способности оптужених да учествују у поступку и неопходности учесталог
болничког хоспитализовања оптужених, као што то произилази из приложене
медицинске документације и могућности да оптужени присуствују главном претресу и
прате ток главног претреса и у периодима када се налазе на болничком лечењу.

Вештачење се поверава комисији судских вештака, вештаку психијатру
др.Бранку Мандићу, за област психијатрије и вештаку Владану Марковићу, интернисти
и евентуално трећем стручном лицу, уколико је учешће неопходно и уколико исто
предлаже вештак др.Бранко Мандић, зависно од медицинских потреба.

Потребно је да вештаци у складу са правилима науке и струке по најбољем
знању обаве вештачење и да суду што хитније, а најкасније до наредног главног
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претреса доставе писани налаз и мишљење у довољном броју примерака за суд и
учеснике у поступку, у којима ће се прецизно изјаснити на задатак вештачења.
Оптужени Гавриловић Павле је поучен да је дужан да се одазове позиву вештака
и упозорен на последице неодазивања.
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Гавриловићу, вештаци ће Вас позвати телефоном и Ви ћете се одазвати позиву
вештака, уколико они нађу да је неопходан Ваш непосредни телесни преглед. Уколико
се не одазовете позиву вештака у смислу члана 121 Закона о кривичном поступку
можете бити смештени у здравствену установу ради вештачење које је одређено на
данашњем претресу.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се због одсуства оптуженог Козлина Рајка, који је оправдао изостанак са
данашњег претреса достављеном медицинском документацијом претрес не одржи.
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Наредни претрес се заказује за 20.мај и 27.мај.

20.маја 2016.године у 9.30, судница број 1,

27.маја 2016.године у 14.30, судница број 2,

што је присутнима саопштено уместо позива.

На претрес позвати: оптуженог Козлина Рајка, са адресе из списа, уз доставу
наредбе о одређеном вештачењу, пуномоћника оштећених адвоката Николу
Чукановића, браниоца адвоката Ивана Митровског,
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На претрес 20.05.2016.године позвати сведоке: Милошевић Дејана и Аћимовић
Драгишу, Глигорић Слободана и Маркешић Ервина, као у судске вештаке, којима
доставити уз позив и позив за "одмах" ради преузимања списа.
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На претрес 27.05.2016.године позвати сведоке: Стевановић Александра, Рајић
Драгана, Јовановић Милана и Гајић Бојана.

Сведок Радивој Марковић биће позван по достављању извештаја МУП-а
Републике Црне Горе, ПС Бар.
Довршено у 15 и 05.

Записничар,

Председник већа-судија

