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

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

П
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 15.03.2017. ГОДИНЕ

2

К-По2 10/2013
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 15. марта 2017. године

Председник већа: 15.03.2017. година, 09 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 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине, КТО број
7/13 од 04.11.2013. године.
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Констатује се да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић са тужилачким
помоћником Вучо Новаком.
Присутни оптужени Козлина Рајко.
Присутни браниоци оптужених:

За оптуженог Павла Гавриловића, адвокат Ђуро Чепић.
Ви сте?
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Адвокат Бобан Митровски: Ја сам бранилац Павла Гавриловића, адвокат
Бобан Митровски, по заменичком пуномоћју за колегу Ивана Митровског, а заменичко
пуномоћје се налази у списима.
Председник већа: Боро?

Адвокат Бобан Митровски: Бобан.
Председник већа: Бобан Митровски?

Бранилац оптуженог Павла Гавриловића, адвокат Бобан Митровски, по
заменичком пуномоћју адвоката Ивана Митровског.
Пуномоћник оштећених, адвокат Никола Чукановић.

Нису приступили оптужени Гавриловић Павле, за кога је бранилац адвокат
Милан Петровић дана 13.03.2017. године доставио поднесак у коме обавештава суд да
оптужени Гавриловић Павле није у могућности да приступи на данашњи главни
претрес, обзиром да је задобио тешку повреду – прелом леве бутне кости и тренутно се
налази на рехабилитацији на којој ће провести најмање три месеца. У прилогу
поднеска доставио је медицинску документацију: отпусну листу Војне болнице Ниш-
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Одељење за хируршке болести од 24.02.2017. године и отпусну листу ТРА клинике за
ортопедску хирургију и трауматологију од 06.02.2017. године. У поднеску бранилац
моли са наведених разлога, одлагање главног претреса, уз напомену да се наредни
главни претрес закаже за најмање три месеца, када би оптужени био способан да
приступи.
Нису приступили позвани сведоци: Стојан Коњиковац, уредно позван, Миљан
Величковић, уредно позван, Радивоје Мирковић, уредно позван.

3

Сведоци Стојан Коњиковац и Миљан Величковић и Радивоје Мирковић
контактирани су телефоном од стране референта Службе за помоћ и подршку
оштећенима и сведоцима дана 14.03.2017. године и обавештени да због оправдане
спречености оптуженог Гавриловић Павла да приступи на главни претрес, неће бити
испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса.
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Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се због оправданог одсуства оптуженог Гавриловић Павла главни претрес
НЕ ОДРЖИ.

Наредни главни претрес одређује се за:

29. мај 2017. године у 09,30 часова, судница 2,

што је присутнима саопштено, уместо позива, те их не позивати.
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На претрес позвати: оптуженог Гавриловић Павла и сведока Стојана
Коњиковца, Миљана Величковића, Радивоја Мирковића, браниоца адвоката Милана
Петровића.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИИ ВЕЋА - СУДИЈА

