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

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 13.09.2017.
ГОДИНЕ
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К-По2 10/2013
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 13. септембра 2017. године

Председник већа: 13.09.2017. година, 10,02 часова.
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Веће поступа у неизмењеном саставу.
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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.

Констатује се да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,
-оптужени Козлина Рајко,
-браниоци оптуженог:

-за оптуженог Павла Гавриловића?

Адвокат Милета Митровић: Адвокат Ђуро Чепић, за кога се по заменичком
пуномоћју јавља адвокат Милета Митровић.
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Председник већа: Адвокат Ђуро Чепић, за кога се по заменичком пуномоћју
јавља адвокат Милета Митровић и адвокат Иван Митровски.
-за оптуженог Козлина Рајка, по заменичком пуномоћју адвоката Ђуре Чепића,
адвокат Милета Митровић.
Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.

Да ли је ту сведок оштећени Беким Гаши? Није позван, он присуствује у
публици, он је публика. Еда Радоман, преводилац, да ли је ту?
Судски тумач за албански језик Еда Радоман Перковић: Добар дан,
присутна.
Председник већа: Молим?

Судски тумач за албански језик Еда Радоман Перковић: Присутна сам.
Председник већа: Присутна.
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Присутна судски тумач Еда Радоман Перковић.
Приступио сведок Стојан Коњиковац.
Нису приступили:
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Оптужени Гавриловић Павле, за кога је бранилац адвокат Милан Петровић дана
12.09.2017. године доставио поднесак уз који је приложио медицинску документацију:
упутнице Војне поште Лесковац и специјалистички налаз – извештај Војне болнице
Ниш од 12.09.2017. године. Упутница је достављена у фотокопији, са факсимилом и
потписом др Ивана Игњатовића и налаз и дијагноза, који су достављени у фотокопији,
оверени факсимилом и потписан од стране др Саша Младеновић, ортопеда хирурга.
Налаз и дијагноза констатовани су на латинском језику.
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У поднеску бранилац обавештава суд да оптужени Гавриловић Павле није у
могућности да приступи на данашњи претрес, јер има јако озбиљне здравствене
проблеме услед којих трпи велике болове и није у могућности да хода. У овом
поднеску браниоца оптуженог се наводи, да је поступак здравствене рехабилитације
оптуженог у току, да постоји могућност да ће доћи до реинтервенције након снимања и
поновног прегледа. Вама је свима познато да је раније доставио оптужени Гавриловић
Павле медицинску документацију да је имао фрактуру, прелом ноге.
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Није приступио бранилац оптуженог Гавриловић Павла, адвокат Милан
Петровић, који је поднеском обавестио суд да није у могућности да приступи на главни
претрес, јер се налази на службеном путу у иностранству и моли да суд претрес
одложи и да наредни претрес закаже у року који неће бити краћи од тридесет дана,
имајући у виду здравствено стање оптуженог Гавриловић Павла, које захтева дуже
лечење и адекватну терапију, те да је, обзиром на наведено, извесно да исти неће бити
у могућности да се наредних месец дана одазове позиву суда и приступи на главни
претрес.
Није приступио сведок Радивоје Марковић и сведок Миљан Величковић,
уредно су позвани.

Из извештаја Службе за подршку и помоћ сведоцима који је Служба сачинила
дана 12.09.2017. године произилази да се сведок Радивој Мирковић дана 12.09.2017.
године јавио Служби, контактирао је Службу путем телефона и саопштио је Служби за
помоћ и подршку сведоцима Вишег суда у Београду, да због укочености није у
могућности да приступи на претрес, о чему ће доставити медицинску документацију.
На данашњи дан, 13.09.2017. године, суду је достављена медицинска документација –
два извештаја лекара специјалисте ортопеда, Одељење хирургија Опште болнице Бар,
из кога се утврђује да је дана 11.09.2017. године сведок Радивој Мирковић повредио
четврти прст, констатована је фрактура, извршена интервенција у локалној анестезији
и имобилизација. Достављен је и налог лекара опште праксе Дома здравља Бар од
12.09.2017. године, из кога се утврђује да је наложено давање инекција
интрамускуларно у месту интервенције.
Позваћете само сведока који је приступио, Стојана Коњиковца.
Само да констатујемо док приступи сведок, који је присутан у публици.

4

У публици присутни: Гаши Беким, Глигорић Бојан, Кљаић Марина, Лолуни
Агрон, Пантовић Гојко, Стојић Ненад.
Можете сести, нећемо држати претрес, с обзиром да није приступио окривљени,
један од окривљених и да није приступио сведок, нису приступила остала два сведока.
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Сведок Миљан Величковић се јавио Служби за помоћ и подршку оштећенима и
сведоцима и у телефонском разговору је обавестио Службу, да неће бити у могућности
да приступи на сведочење и да ће о томе накнадно доставити медицинску
документацију.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
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Да се због недостатка процесних претпоставки за одржавање главног претреса,
због одсуства окривљеног Гавриловић Павла, који је суду доставио медицинску
документацију, да је због компликација у лечењу фрактуре ноге оправдано одсутан и
није у могућности да приступи на главни претрес, да се главни претрес НЕ ОДРЖИ.
Наредни главни претрес ОДРЕЂУЈЕ СЕ за:

13.10.2017. године у 09,30 часова, судница број 2,

што је присутнима саопштено уместо позива.
На претрес позвати:
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Оптуженог Гавриловић Павла,
Браниоца оптуженог адвоката Милана Петровића.
Сведоке: Радивоја Мирковића и Миљана Величковића.

Сведоку Стојану Коњиковцу саопштен дан и час одржавања наредног
претреса, те истог не позивати.
Дакле, нећемо Вам слати позив, Ви ћете доћи, саопштен Вам је дан и час
одржавања наредног претреса, упишите себи.
Довршено у 10 часова и 12 минута.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

