К По2 -10/13
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 19.07.2018. године
Председник већа: 19.07.2018.година, 10:06.

6

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, која је измењена дана 23.04.2018. године.
Веће поступа у неизмењеном саставу.

Констатује се да су на главни претрес приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић са тужилачким
сарадником?
Изволите представите се.

Тужилачки помоћник: Никола Арсић, тужилачки помоћник.
Председник већа:

-Приступио оптужени Козлина Рајко.
Браниоци отужених:
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-за оптуженог Павла Гавриловића, адвокат Никола Ханжек,
-за оптуженог Козлина Рајка, адвокат Никола Ханжек.

Нису приступили адвокати Иван Митровски, уредно позван, и Милан
Петровић, уредно позван.
Приступио пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.
Није приступио оптужени Гавриловић Павле.

Поднеском примљеним у овај суд дана 17.07.2018. године бранилац оптуженог
Гавриловић Павла, адвокат Милан Петровић обавестио је суд да оптужени Гавриловић
Павле из здравствених разлога није у могућности да приступи на данашњи главни
претрес, обзиром да је дана 17.07.2018. године хоспитализован у Војној болници у
Нишу на Одељењу гастроентерологије ради пружања медицинске помоћи. Уз овај
поднесак који је достављен факсом дана 17.07.2018. године бранилац је у фотокопији
доставио историју болести ВС Ниш, упутницу број 310965 ВНБ гастроентерологу за
оптуженог Гавриловић Павла са нечитким печатом и специјалистички налаз, извештај
број 2162 од 17.07.2018. године Војне болнице Ниш, Одељења за унутрашње послове
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дежурне амбуланте одељења, а данас је и редовним путем суду достављен поднесак
браниоца заједно са наведеном медицинском документацијом.
У публици присутна лица: Брковић Дамјан, Диковић Јелена, Лутарт Катарина,
Урошевић Милош.
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног
претреса.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ, због оправданог одсуства оптуженог
Гавриловић Павла.
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Према овом лекарском извештају као што видите оптужени Гавриловић Павле је
хоспитализован, видећемо даљи ток његовог лечења, али ми ћемо свакако за септембар
заказати претрес. Очекујем до тада да се здравствено стање оптуженог Гавриловић
Павла санира.
20. септембар у 14.30, судница број 4.

На претрес позвати сведока Маљић Вољција, оптуженог Гавриловић Павла.
Браниоче, Ви ћете обавестити ове друге браниоца, нисам дужна да зовем
обзиром да сте Ви бранилац и за једног и за другог.
Довршено у 10 и 11.
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Записничар

Председник већа-судија

