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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 27.05.2016. ГОДИНЕ

2

Председник већа: 27.05.2016.година, 14 и 40 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 чл.142 став 1 у вези чл.22 КЗ РЈ, по оптужници Тужилаштва за
ратне злочине, КТО број 7/2013 од 04.11.2013. године.
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КОНСТАТУЈЕ СЕ да веће поступа у неизмењеном саставу.
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, са?

Тужилачки сарадник Новак Вучо: Тужилачки сарадник Новак Вучо.
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Председник већа: Са тужилачким сарадником Новаком Вучом.
-присутни оптужени Гавриловић Павле,

-браниоци оптужених: за оптуженог Павла Гавриловића, адвокат Милан
Петровић и адвокат Иван Митровски.
Од сведока ко је приступио?

Александар Стевановић, Драган Рајић и Бојан Гајић, је ли тако?

З

Приступили сведоци: Александар Стевановић, Драган Рајић и Бојан Гајић.

Није приступио оптужени Козлина Рајко и бранилац оптуженог Козлина
Рајка, адвокат Ђуро Чепић.

ВР

Изволите Петровићу.

Адвокат Милан Петровић: Бранилац Милан Петровић. Судија, ја данас
поступам по заменичком пуномоћју колеге Чепића, који ми је то дао да би могао да
се обратим суду.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да бранилац оптуженог Гавриловић Павла, адвокат Милан
Петровић доставља суду заменичко пуномоћје, издато од адвоката Ђуре Чепића,
којим га овлашћује да га на данашњем претресу замењује и заступа оптуженог
Козлина Рајка.

Уз заменичко пуномоћје суду доставља медицинску документацију
издату на име Козлина Рајко и то упутницу Војно-медицинске установе Београд
од 26.05.2016. године.
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Добро, доставили сте у оригиналу и копији.
Копија се здружује спису, а оригинал медицинске документације у три
примерка доставља се браниоцу адвокату Милану Петровићу.
Изволите браниоче, обзиром да сте овлашћени по заменичком пуномоћју,
можете да се изјасните због чега на претрес није приступио оптужени Козлина
Рајко.
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Адвокат Милан Петровић: Судија, нажалост Козлина Рајко је јуче негде
око 17 и 30 хитно хоспитализован и примљен на Одељењу Војно-медицинске
академије због проблема са хипертензијом и проблема са срцем. Одмах је након
тога, овај, по упуту лекара опште медицине пребачен на Одељење интерне
медицине, где су га лекари , овај, примили, прегледали и заказали хитне прегледе
на којима се он данас налази.
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Председник већа: Значи, налази на Војно-медицинској академији у
Београду?

Адвокат Милан Петровић: Да, тамо је на прегледима данас цео дан.
Његова супруга је јутрос, по информацији колеге Чепића, донела код њих, до
канцеларије, ову медицинску документацију. Они су покушали Вас да
контактирају, међутим добили су информацију да пошто Ви судите поподне, да од
11 сати тек ћете бити овде, па је, ево, приправник покушавао више пута да Вас
добије и не знам, није успео да Вас обавести. Козлина Рајко је, значи, ово је
изненадни догађај, на који није он могао да утиче, то су информације које ми
имамо и, овај, детаљне медицинске извештаје ће вероватно, овај, ћемо добити тек
након ових прегледа на којима се он тренутно налази.

З

Председник већа: Добро.

Адвокат Милан Петровић: Па Вас молим да данашњи претрес одложите, с
обзиром да је ово заиста непланирано било и изненада.

ВР

Председник већа: Добро. Позовите сведоке који су приступили, сва три
сведока могу да уђу у судницу. Изволите.
Адвокат Никола Чукановић: Ја само, нисте ме констатовали опет, адвокат
Никола Чукановић.
Председник већа: Ја се извињавам, никад није намерно, једноставно Ви
седите ту ближе Тужилаштва и не видим Вас, верујте.
Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Ја само нисам разумео, да ли се он
јуче јавио или је јуче смештен у болницу или се вратио кући па јутрос иде на
прегледе или...?

4
Председник већа: Ја сам разумела да му је нагло позлило и да је
хоспитализован на Војномедицинској академији у Београду, а да је данас упућен
на специјалистичке прегледе, је ли тако?
Адвокат Милан Петровић: Тако је судија. Ево из овога се види хитан
преглед, упућује се на хитне прегледе у 17 и 30, значи он је тамо од 17 и 30.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А где је преспавао он?
Адвокат Милан Петровић: Е па ја то не знам да ли је тамо преспавао или
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је...

Заменик тужиоца за ратне злочине: Или је кући преспавао?

Адвокат Милан Петровић: Или је кући, то не знам. Али видим да је, према
овоме како је супруга његова пренела и што ми је пренео колега Чепић, да одмах
су кренули ти прегледи интернистички, претрага, не знам сад.

11

Заменик тужиоца за ратне злочине: Судија кад је нешто хитно онда се не
заказује за сутра, него се онда то прими одмах па се одмах прегледа.
Адвокат Милан Петровић: Колега ја нисам рекао да је он заказао за сутра.

Председник већа: Само моменат. Тужиоче да не улазимо у то, нисмо
стручњаци, нисмо медицински стручњаци да бисмо могли да проценимо.
Заменик тужиоца за ратне злочине: Нисмо, али само као примедбу, ето, да
имате у виду.

З

Адвокат Милан Петровић: Колега, ја Вам нисам рекао да је он за сутра
заказан, ја Вам кажем, то су сви упути и прегледи специјалиста од јуче, а да је
данас цели дан и даље тамо на прегледу.

ВР

Председник већа: Могу, могу сведоци нека уђу и нека седну. Ми немамо,
браниоче, немамо доказ да је он на данашњи дан спречен, јер ми имамо 26.05. – 5 и
16. Ја сада не могу да дешифрујем овај лекарски извештај и да ли из истог
произилази да је оптужени Козлина Рајко задржан: "Хитан преглед, упутиће се у
17,00".
Адвокат Милан Петровић: Судија, према информацијама, он је данас цели
дан тамо, значи он је од 17 и 30 се налази тамо.
Председник већа: Према информацијама које сте добили од његове
супруге, он се и данас налази на ВМА-а?
Адвокат Милан Петровић: Тако је, од јуче од 17 и 30.

Председник већа: Добро. Да ли су у судници присутни сведок Бојан Гајић,
Ви сте Гајић, Александар Стевановић и Драган Рајић. Да вас обавестим, зато сам
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Сведок Бојан Гајић: Из Љига.
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вас и позвала, да претрес не можемо да одржимо, јер немамо процесних
претпоставки за одржавање претреса, обзиром да на главни претрес није
приступио оптужени Козлина Рајко. Његов бранилац је доставио медицинску
документацију о спречености оптуженог да приступи на данашњи претрес, са
објашњењем да је он хоспитализован на Војномедицинској академији у Београду.
Тако да овај претрес не може да се држи, биће одложен, али свакако, вама ће бити
надокнађени трошкови поступка и зато сам вас и позвала да вас питам. Ево идемо
редом, сведок Бојан Гајић, Ви сте дошли, Гајићу, устаните, из ког места сте дошли
и колики су Вам трошкови доласка?

Председник већа: Из Љига, добро. То је, како сте дошли, аутобусом?
Сведок Бојан Гајић: Аутом.
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Председник већа: Аутом сте дошли из Љига. Ми можемо да Вам исплатимо
гориво, плус путарина у оба правца по сајту "Michelin" и то је износ 2.258,00
динара. Јесте ли Ви толико платили?
Сведок Бојан Гајић: Па мало мање.
Председник већа: Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

З

ОДОБРАВА СЕ исплата сведоку Бојану Гајићу трошкова доласка на
данашњи претрес аутомобилом из Љига и у супротном смеру према процени
трошкова са сајта www.mishelin.com у износу од 2.258,00 динара.
Седите, Бојане. Александар Стевановић.

ВР

Ви сте дошли, Александре, из Крагујевца, је ли тако? Како сте дошли,
аутобусом или аутом?
Сведок Александар Стевановић: Аутом.

Председник већа: Добро. Вама припада износ од 3.550,00 динара према
истом обрачуну.
Сведоку Александру Стевановићу који је из Крагујевца допутовао
сопственим возилом...
Ви сте овде навели 3.711,00, доставили сте рачуне, је ли толико?
Сведок Александар Стевановић:Да, да.
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Председник већа: ... износ од 3.711,00 динара.
Седите.
Сведок Драган Рајић. Ви сте из Гуче?
Сведок Драган Рајић: Из Гуче, да.

Сведок Драган Рајић: Да, да.
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Председник већа: Из Гуче. Дошли сте возилом, је ли тако?

Председник већа: Вама припада износ према овом обрачуну 4.546,00
динара, а Ви сте приложили рачун 5.000,00 динара. Добро, мислим да можемо то
да исплатимо.

Седите.
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Сведоку Драгану Рајићу који је допутовао из Гуче својим возилом и
приложио рачун проузрокованих трошкова износ од 5.000,00 динара.

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

З

Да СЕ због одсуства оптуженог Козлина Рајка, за кога је бранилац доставио
медицинску документацију као доказ да је оптужени хоспитализован на
Војномедицинској академији дана 26.05.2016. године и обавестио суд да према
изјави супруге оптуженог Козлине се исти и даље налази на Војномедицинској
академији на лечењу, претрес НЕ ОДРЖИ, услед недостатка процесних
претпоставки за одржавање главног претреса.

ВР

Наредни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ
часова...

06. и 07. јуна 2016. године у 14.30

Адвокат Милан Петровић: Ја се извињавам, да ли може неки други
термин?
Председник већа: Не

Адвокат Милан Петровић: 06. и 07. ја нисам ту.
Председник већа: Па има Ваш оптужени друге браниоце.
Што је присутнима саопштено уместо позива. Судница број 1, поподне,

дакле.
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Дана 06. биће саслушани сада присутни сведоци Бојан Гајић,
Александар Стевановић и Драган Рајић, и сведок Милошевић Дејан, кога
позвати са адресе из списа.
Дана 07.06.2016.године одређује се саслушање сведока Рајић Драгана,
Јовановић Милана, Мирковић Радивоја, Маркишић Ервина.
Имамо Бојан Гајић и имамо Драган Рајић. Само моменат не можемо сви у
глас.
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Ставили смо и Рајића први дан је ли тако? Добро, Рајић, Гајић, Стевановић и
ови преостали наредног дана.

Ови сведоци преостали биће позвани са адресе из списа, а сведок Мирковић
Радивоје на обе адресе које постоје у спису.
Реците.
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Заменик тужиоца за ратне злочине:Ако сам ја добро записао Ви сте
Драгана Рајића позвали и за 06. и 07.?

Председник већа: Не, сада смо рекли, значи, 06. ће бити саслушани: Бојан
Гајић, Александар Стевановић, Драган Рајић и Милан Јовановић, а наредног
дана: Мирковић Радивоје, Маркишић Ервин. И то је то.
Заменик тужиоца за ратне злочине: А Милошевић Дејан?

З

Председник већа: И тог другог дана, да, и Милошевић, пардон. Њих
тројица значи другог дана, а првог дана ова четворица. Ја мислим да је добар
распоред имајући у виду садржину њихових исказа.

ВР

На претрес позвати оптуженог Козлина Рајка и браниоца оптуженог
адвоката Ђуру Чепића.

Довршено у 14 и 55.

Само, што се тиче сведока, ја претпостављам да вас је обавестила Служба за
помоћ и подршку сведоцима, морате оставити текући рачун на који ћемо вам
уплатити те износе, јер више не смемо да дајемо на руке. Уколико немате сви
текући рачун, можете да оставити неки текући рачун неког на чији рачун може да
вам буде уплаћено.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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