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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 05.11.2018. ГОДИНЕ

2
К-По2 10/2013
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 05. новембра 2018. године

Председник већа: 05.11.2018. година, 9,51 часова.

Веће поступа у неизмењеном саставу.

3

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 23.04.2018. године.
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Констатује се да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић.
Присутни оптужени: Гавриловић Павле.
Козлина Рајко, да ли је ту? Није.
Браниоци оптуженог:

За оптуженог Павла Гавриловића бранилац адвокат Никола Ханжек.
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За оптуженог, да ли је ту Иван Митровски? Јесте.
Бранилац адвокат Иван Митровски.
Ви сте за?

Адвокат Милета Митровић: За оба окривљена.
Председник већа: И бранилац адвокат Милета Митровић.
За оптуженог Козлина Рајка, бранилац адвокат Никола Ханжек.

Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.

Да ли је у судници сведок оштећени Гаши Беким? Јесте.

Присутан сведок оштећени Беким Гаши.
Судски тумач за албански језик Еда Радоман Перковић.
Нисам констатовала тужилачког помоћника. Изволите, представите се.
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Тужилачки помоћник: Никола Арсић, тужилачки помоћник.
Председник већа: Никола?
Тужилачки помоћник: Арсић.
Председник већа: Присутан тужилачки помоћник Никола Арсић.
У судници присутна лица: Брковић Дамјан, Гаши Беким, Кљаић Марина,
Нешић Милан, Рудић Филип, Тахири Линда, Урошевић Милош.
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Позивам браниоца оптуженог Козлина Рајка, да се изјасни, шта је са оптуженим,
због чега није приступио на данашњи претрес, имајући у виду да је уредно позван.
Изволите, браниоче.
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Адвокат Никола Ханжек: Судија, добар дан. За потребе записника, адвокат
Никола Ханжек. Наиме, окривљени Козлина од петка има здравствених тегоба и јуче
му је на послу позлило, када је био пребачен на ВМА. Ако дозволите, ја бих
приступио, имам медицинску документацију код себе.
Председник већа: Достaвите медицинску документацију.

Адвокат Никола Ханжек: И само да прецизирам. Значи, он је тренутно на
ВМЦ-у Карабурма. У току дана сам замолио његову супругу да ми донесе и ту
лекарску документацију, па бих Вам ја дописом и ту данашњу лекарску документацију,
пошто је ово од јуче по подне, доставио све уз један допис.
Председник већа: Доставите сада шта имате.
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Констатује се да бранилац оптуженог Козлина Рајка, адвокат Никола Ханжек
доставља суду извештај Војномедицинске академије, Кабинета централне помоћи од
04.11.2018. године на околности оправдане спречености Козлина Рајка да приступи на
данашњи претрес. Уз извештај Војномедицинске академије доставља и упутницу за
упућивање лица на здравствену заштиту у Војсци Србије и Црне Горе, претпостављам
ово је неки образац од раније, у цивилну здравствену установу ради пружања лекарске
помоћи од 02.11.2018. године и извештај Института за медицинску биохемију о
испитивању оптуженог Козлина Рајка од 04.11.2018. године и ЕКГ налаз за оптуженог
Козлина Рајка од 04.11.2018. године.
Из овог извештаја не видим ништа осим честе осцилације притиска. Једино се
указује на потребе прегледа код кардиолога.
Констатује се да су копије медицинских извештаја верне оригиналима.
Копије се здружују спису, а оригинали се враћају браниоцу оптуженог.

Добро. Према овој медицинској документацији оптужени Козлина Рајко је због
болести спречен да приступи. Дакле постоји медицинска документација у којој се
констатује да се он јавио на преглед, мада ја не видим да предлажу мировање нити
било какво одсуствовање с посла. Браниоче?
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Адвокат Никола Ханжек: Судија, не, он је кажем са ВМА упућен код свог
кардиолога, он је тренутно сада на прегледима, ја ћу вам то данас доставити чим ми
достави његова супруга.
Председник већа: Дакле, он је данас на прегледу код кардиолога?
Адвокат Никола Ханжек: Да, сада је на ВМЦ-у, јесте судија. Ја ћу вам то
данас доставити када ми његова супруга поподне, тако су ми рекли, донеће ми у
канцеларију, ја ћу вам данас, обавезујем се да вам дописом доставим то све. Од данас,
значи да је био и данас код лекара.
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Председник већа: Па да, али у овом извештају Војномедицинске акадамеције,
Кабинет центра хитне помоћи пише да је потребно да закаже преглед код кардиолога.
Па не видим због чега је баш то морало данас када је заказан претрес.
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Адвокат Никола Ханжек: Судија, ја колико имам информације да њему није
добро, судија, то је једино што ја знам.
Председник већа: Ви имате информацију да није добро? Добро.

Налаже се браниоцу да суду достави извештај кардиолога о прегледу
оптуженог Козлина Рајка на данашњи дан.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
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Да се због недостатка процесних претпоставки за одржавање главног претреса
због одсуства оптуженог Козлина Рајка претрес не одржи.
Може, изволите тужиоче.

Заменик тужиоца за ратне злочине: Хајде да искористим. Ми смо поново
изменили, прецизирали диспозитив оптужног акта, па бих ја Вама предао сада седам
примерака измењене оптужнице.
Председник већа:

Констатује да се да заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић
доставља суду измењену оптужницу у седам примерака, те се измењена
оптужница од 05.11.2018. године доставља оптуженима и браниоцима.
Адвокат Никола Чукановић: Судија само примерак за мене ако може.

Председник већа: За пуномоћника? Добро, Вама нисмо дужни да доставимо
оптужницу, али ево пошто имамо вишка.
29.новембар у 14 и 30, што је присутнима саопштено уместо позива.
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На претрес позвати оптуженог Козлина Рајка.
Довршено у 09,58.

Записничар
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Председник већа-судија

