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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 06.12.2016. ГОДИНЕ

2
Пословни број: К-По2 10/2013
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 06. децембра 2016. године
Председник већа: 06.12.2016. година, 14 и 30 часова.
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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 законика 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,
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Присутни оптужени:
-Гавриловић Павле,

Браниоци оптужених:

-за оптуженог Павла Гавриловића, адвокат? Ви сте сарадник, је ли тако? Не
питам Вас, до Вас.

З

Адвокатски приправник Никола Ханжек: Ја сам адвокатски приправник
адвоката Ђуре Чепића.
Председник већа: Адвокатски приправник. Да ли Ви знате да као адвокатски
приправник не можете да заступате у оваквом предмету?

ВР

Адвокатски приправник Никола Ханжек: Колега Иван Митровски раније је
доставио, доставили смо заменичко пуномоћје. Мој принципал није данас био у
могућности да приступи и због тога сам приступио ја. Ја знам да не могу да поступам.

Председник већа: А дато је заменичко пуномоћје адвокату Ивану Митровском
од стране адвоката Ђуре Чепића?
Адвокатски приправник Никола Ханжек: Тако је, постоји у предмету.

Председник већа: Дајте ми заменичко пуномоћје.
Адвокатски приправник Никола Ханжек: Постоји у предмету, немам га...
Председник већа: Када је достављено у предмету?

Адвокат Иван Митровски: Адвокат Иван Митровски из Панчева. Заменичко
пуномоћје је достављено 23.07.2015. године. Ја имам копију коју стално чувам у
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предмету због овакве ситуације, могу само да Вам је прикажем, а налази се у списима
предмета.
Председник већа: Наравно да Вас питам, не могу ја да знам у сваком тренутку
шта има у спису. Ево сарадник ће да провери. Рекли сте ког датума да је достављено?
Тог датума сте и доставили суду? 23.07.2015. године.
Адвокат Иван Митровски: Ево прочитајте и текст.
Председник већа: Добро.
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-За оптуженог Павла Гавриловића, адвокат Иван Митровски по заменичком
пуномоћју адвоката Ђуре Чепића, са адвокатским приправником Николом Ханжеком,
-за оптуженог Козлина Рајка, адвокат Иван Митровски, је ли тако?

Адвокат Иван Митровски: Ако ми допустите судија, ја бих Вам се опет
обратио. Ја сам бранилац Павла Гавриловића прворедно окривљеног.
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Председник већа: Да, пермутовала сам, само моменат. Пермутовала сам, не
морате да објашњавате.
Адвокат Иван Митровски: Хвала.
Председник већа:

-За оптуженог Павла Гавриловића, адвокат Иван Митровски, који је на
данашњем претресу по заменичком пуномоћју адвоката Ђуре Чепића и адвокат
оптуженог Козлина Рајка.

З

-присутан адвокатски приправник адвоката Ђуре Чепића, Никола Ханжек,
-присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.

ВР

Од осталих позваних лица обавештена сам да су приступили сви сведоци,
присутни сведоци: Радивој Мирковић, Лауриц Саша, Милић Радмило, Зоран Петровић,
Александар Петровић, Живко Рангелов и Иван Јовановић.
Није приступио оптужени Козлина Рајко.

Да ли Вам је познато, ево позивам приправника, пошто је он ту једини мислим
меродаван, а може и адвокат Митровски да објасни већу шта је са Козлина Рајком.
Адвокат Иван Митровски: Адвокат Иван Митровски из Панчева, бранилац
првоокривљеног Павла Гавриловића и по заменичкој пуномоћи другоокривљеног
Козлина Рајка. Козлина Рајко данас се јавио хитној служби на ВМА због повишеног
притиска који превазилази нормално стање притиска и још увек се налази тамо, ради
утврђивања о чему се ради.
Председник већа: Да ли поседујете неки доказ о томе?
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Адвокат Иван Митровски: Доставићемо након завршеног прегледа, бићете
упознати са разлозима његовог изостанка, за дан, два.
Председник већа: Добро.
Ми немамо процесне претпоставке за одржавање главног претреса.
Позовите све сведоке да уђу у судницу који су приступили. Позовите све
сведоке нека уђу.

Суд доноси
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Ми смо констатовали да сте сви приступили пошто имамо обавештење да сте се
сви одазвали позиву суда. На претрес није приступио оптужени Козлина Рајко и
бранилац адвокат Иван Митровски је обавестио суд да се он тренутно налази на ВМА,
да због наглог пораста притиска, је л` тако браниоче, и да је то разлог због чега он није
приступио, а ми не можемо у одсуству Козлина Рајка да вас саслушамо на главном
претресу, јер суштина испитивања сведока на главном претресу је управо омогућавање
оптуженима и браниоцима постављање питања, евентуалних суочења, тако да ми
данашњи претрес нећемо држати. Трошкове које сте имали да ли сте доставили
Служби? Трошкови ће вам бити исплаћени. Мени није достављен...Е, добро. Ја могу и
сада да донесем решење да вам се исплате ови трошкови. Јесте ли ви доставили број
текућег рачуна на које можемо да вам исплатимо трошкове? Доставили сте Служби, је
ли тако. Можете сести негде, нећемо дуго, можете сести.

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВАЈУ СЕ трошкови доласка на главни претрес сведоцима:

З

Радивоју Мирковићу у износу 10.915,00 динара, на име трошкова доласка
сопственим возилом од Бањана до Бара и од Бара до Београда аутобусом, као и
коришћење такси возила од аутобуске станице до суда у укупном износу 10.915.00
динара,

ВР

сведоку Живку Рангелову на име трошкова доласка аутобусом износ од
1.630,00 динара,
сведоку Живану Петровићу на име доласка аутобусом из Краљева 1.400,00
динара,
сведоку Саши Лаурићу на име доласка возом из Вршца, износ од 10.024,00
динара,

сведоку Александру Петровићу на име доласка аутобусом из Ћуприје, укупни
износ од 3.400,00 динара,

сведоку Радмилу Милићу на име доласка возилом из Младеновца укупни износ
од 3.800,00 динара, и
сведоку Ивану Јовановићу трошкове повратне аутобуске карте из Ниша и
назад, укупан износ од 3.260,00 динара.
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Откуцаћете потврде за Александра Петровића и Сашу Лаурица који су данас
одсуствовали с посла.
Због одсуства оптуженог Козлина Рајка и недостатка процесних претоставки за
одржавање главног претреса,
Суд доноси

Да се главни претрес не одржи.
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РЕШЕЊЕ

Наредни главни претрес се заказује за

23. децембар у 09 и 30,

што је присутнима саопштено уместо позива те их не позивати.
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Дакле сведоцима обавештење. Нећете добијати позиве већ ћете сви доћи 23.
децембра у 9 и 30.

Сведоцима којима је потребно оправдање за посао или било какве друге обавезе
можемо издати позив за претрес за 23., да бисте послодавцу или већ коме треба
доказали оправдано одсуствовање.
На претрес позвати адвоката Ђуру Чепића, а оптуженог Козлина Рајка привести
преко надлежног ПС-а.

З

Довршено у 14 и 50.
Само судницу нисам рекла, то је судница број 4.

ВР

Само проверите тројка или четворка. Судница број 4.

Записничар,

Председник већа-судија

