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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 10/2013

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

ВР

З

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 04.11.2016. ГОДИНЕ

2
К-По 2 10/2013
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 04. новембра 2016. године
Председник већа: 04.11.2016. година, 9 и 44.
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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 Кривичног закона Републике Југославије, 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, са тужилачким
сарадником Новаком Вучо,
-присутан оптужени Козлина Рајко,
Браниоци отужених:

-за оптуженог Павла Гавриловића адвокат Ђуро Чепић са адвокатским
приправником Николом Ханжеком.
Ви сте? Изволите?

З

Адвокатски приправник Љиљана Пововић: Приправник адвоката Бобана
Митровског.

ВР

Председник већа: Приправник адвоката Бобана Митровског. Реците, имате ли
име и презиме? Устаните и представите се.

Адвокатски приправник адвоката Бобана Митровског, Љиљана Поповић:
Љиљана Поповић.
Председник већа: Љиљана Поповић. Због чега сте Ви дошли имајући у виду да
не можете као приправник да замењујете адвоката Митровског?

Адвокат Бобан Митровски: Ја се извињавам судија, адвокат Бобан Митровски
овде. Нисте ме приметили. Ја сам по заменичком пуномоћју за адвоката Ивана
Митровског.
Председник већа: Да ли има Вашег имена, да ли постоји заменичко пуномоћје?
Адвокат Бобан Митровски:Ја мислим да постоји.
Председник већа: У спису мислим да не постоји.
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Адвокат Бобан Митровски: Онда ћу Вам дати.
Председник већа: По заменичком пуномоћју за адвоката Митровски Ивана,
адвокат Бобан Митровски.
Адвокат Бобан Митровски: Из Београда.
Председник већа: Пуномоћје доставља суду. Седите.
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Нису приступили оптужени Гавриловић Павле. Поднеском од 03.11.2016.
године бранилац оптуженог адвокат Милан Петровић суд обавестио да оптужени
Гавриловић Павле неће приступити на главни претрес јер се налази на хитном
медицинском лечењу у здравственој установи, за које наводе је доставио фотокопију
медицинске документације, упутницу Војне поште од 27.10.2016. године,
специјалистички налаз лекара од 01.11.2016. године и 02.11.2016. године.
Није приступио бранилац оптуженог Гавриловић Павла, адвокат Милан
Петровић, уредно позван.
Ко је присутан од сведока? Од сведока ко је приступио? Нека уђу у судницу.

Није приступио пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић,
уредно позван.
Адвокат Ђуро Чепић: Судија док чекамо је л` могу ја једну реч?
Председник већа: Реците.

З

Адвокат Ђуро Чепић: Само за колегу Милана Петровића, он је у путу ка
Београду. Наравно није неопходно његово присуство јер сам ја ту, али чисто да
информишем суд.
Председник већа: Добро. Ја мислим да смо исправно констатовали.

ВР

Адвокат Ђуро Чепић: Јасно, не, не, све је јасно, само да додам ову информацију
пошто сам зван телефоном пред улазак у зграду суда и на почетку сте констатовали
11.10.2016. у записнику, па само то је исправка. Хвала.
Председник већа: 04.11. Можете сести. Само представите се ко је приступио.

Приступили сведоци. Редом само приђите до микрофона, укључите и
представите се.
Сведок Александар Петровић: Петровић Александар.
Сведок Радмило Милић: Милић Радмило.

Председник већа: Присутан сведок Милић Радмило. Даље?
Сведок Саша Лаурић: Саша Лаурић.
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Председник већа: Лаурић Саша.
Сведок Иван Јовановић: Иван Јовановић.
Председник већа: Иван Јовановић. Нема више.
Није приступио сведок Радивој Мирковић. Од Службе суда обавештен да се
претрес неће одржати због одсуства оптуженог Павла Гавриловића.
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Нису приступили сведок Зоран Петровић и Александар Петровић, уредно
позвани. Александар? Нисам Вас чула Александре. Зоран Петровић није приступио,
уредно позван.
Нека изађу из публике да чујемо ко је у публици.
Будимир Мрдовић: Будимир Мрдовић.

Председник већа: У ком сте својству Ви Будимире у публици присутни?
Будимир Мрдовић:Као саветник.

Председник већа: Какав саветник? Не разумем, суд Вас није позвао у том
својству.
Будимир Мрдовић:Онда као посматрач.
Председник већа: Посматрач. Даље.

Ивана Жанић: Ивана Жанић, посматрач "Фонда за хуманитарно право".

З

Председник већа: Жанић Ивана посматрач "Фонда за хуманитарно право". И?
Анђелка Марковић: Анђелка Марковић, посматрач "Београдског центра за
људска права".

ВР

Председник већа: Добро, можете се вратити на Ваше место.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се због одсуства оптуженог Павла Гавриловића, који је суду доставио
медицинску документацију да је због болести спречен да приступи на данашњи
претрес, претрес НЕ ОДРЖИ.
Изволите.

Адвокат Ђуро Чепић: Па ми још од чињеница, ево сведоци одбране су дошли,
ми смо наравно приложили додатне поднеске којима тражимо прикупљање података
како би поступак одбране ишао на што ефикаснији начин и да направимо једну
концентрацију доказа да што пре са истим завршимо, наравно задовољавајући све ове
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постулате који су неопходни. Међутим, мене занима следеће: да ли овај потоњи сведок
Тужилаштва Мирковић, Радивој Мирковић, да ли он долази или не долази?

Суд доноси
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Председник већа: Радивој Мирковић је обавестио суд да је примио позив и да
ће доћи на данашњи претрес. Обзиром да сведок Радивој Мирковић живи у Црној Гори,
наша Служба, након што смо добили обавештење од браниоца оптуженог Гавриловић
Павла да је Гавриловић Павле болестан и да је извесно било да се претрес неће држати,
ради спречавања непотребних трошкова обавестили смо сведока Радивоја Мирковића
да се претрес неће држати. Дакле Радивој Мирковић је примио позив и позвао је суд да
суд обавести да ће доћи.

РЕШЕЊЕ

Да се због одсуства оптуженог Гавриловић Павла који је доставио медицинску
документацију о оправданој спречености да приступи на данашњи претрес, претрес не
одржи.
Наредни претрес се ОДРЕЂУЈЕ за

06. децембар 2016. године у 14 и 30, судница број 1,

што је присутнима саопштено уместо позива те их не позивати.

На претрес позвати сведока Радивоја Мирковића, сведока Живка Рангелова,
преко надлежног ПС-а сведока Зорана Петровића.
Реците.

З

Адвокат Ђуро Чепић: Само ако ми дозволите у односу на захтеве које сам
поднео, један је од 04.03.2016., а други од 28.10.2016. у односу на прикупљање
материјала потребног за одбрану. Ако у међувремену шта дође, а ја верујем да сте већ
поднели захтеве...

ВР

Председник већа: Не, наравно да нисмо поднели захтеве, најпре ћемо на
претресу када буду испуњени услови за одржавање главног претреса да се изјасните од
наведених сведока ко ће бити саслушан, да суд најпре донесе одлуку о саслушању
наведених сведока, па тек онда да се обрати полицији за њихове адресе, наравно уз
претходно изјашњење тужиоца, јер не може свих 100 сведока које сте ви предложили
да буде испитано.

Адвокат Ђуро Чепић: Судија ја сам Вам рекао и прошлог пута, нећемо ми
извести 100 сведока. Међутим ограничења која су стипулисана ЗКП-ом су ме обавезала
да све то изнесем на припремном рочишту.
Председник већа: Ви ћете се детаљно изјаснити...
Адвокат Ђуро Чепић: Тако је...
Председник већа: ..само моменат, од свих наведених сведока, које сведоке
предлажете да буду испитани, за те сведоке суд ће прибавити адресе од полиције.
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Уосталом можда ће суд одлучити другачије и вама доставити налог да се на адекватан
начин како то прописује Закон о кривичном поступку обратите полицији, у ком случају
ћете свакако добити обавештење.
Адвокат Ђуро Чепић: Ја сматрам да сам у потребној форми се обратио
Министарству унутрашњих послова, што....
Председник већа: Молим Вас, морате за то да доставите ...
Адвокат Ђуро Чепић: Ја сам за то доставио доказ, судија, молим Вас....
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Председник већа: Нисте доставили доказ.

Адвокат Ђуро Чепић: Јесам, али овде је друга тема. Само ми дозволите.
Председник већа: Па не можете...

Адвокат Ђуро Чепић: Дозволите ми само, поднео сам захтев....

Председник већа: Браниоче, опомињем Вас не можете у исто време са мном. Ви
полицији нисте доставили доказе да заступате оптужене у овом поступку и то је разлог
због чега сте од стране полиције одбијени.
Адвокат Ђуро Чепић: Не, разлог је друге природе, не бих сад да тумачим то...
Председник већа: Молим Вас, Ви то добро знате, нећемо улазити у расправу.

Адвокат Ђуро Чепић: Али дозволите ми следеће. Прошао је безмало тужилачки
поступак, ја још увек немам ове исправе које су наведене у мом захтеву од 04.03.2016.
године. Тиче се извода из казнене евиденције и тако даље да не препричавам.

З

Председник већа: Без оптуженог Гавриловић Павла нећемо о томе
расправљати. Немамо процесних претпоставки за одржавање претреса и ове предлоге
можете једино када се главни претрес отвори да изнесете пред већем.

ВР

Довршено у 09 и 55.

Записничар,

Председник већа-судија

З

ВР
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