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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ
Посл.бр. К-По 2 10/2013

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА

П
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СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА 10.01.2019. ГОДИНЕ

2
К-По 2 10/2013
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 10. jaнуара 2019. године
Председник већа: 10.01.2019.година, 14,37 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 која је измењена дана 23.04.2018. године и 05.11.2018.
године.

Констатује се да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић са тужилачким
сарадником.
Молим Вас, представите се.

Сарадник Тужилаптва за ратне злочине: Никола Арсић.
Председник већа: Николом Арсићем.
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Присутни оптужени:
-Гавриловић Павле.

Браниоци оптужених:

-за оптуженог Павла Гавриловића адвокати: Никола Ханжек, Иван
Митровски, Милан Петровић. Да ли је ту? Јесте. Милета Митровић.
-за оптуженог Козлина Рајка, адвокат Никола Ханжек.
Присутан пуномоћник оштећених адвокат Никола Чукановић.

Није приступио оптужени Козлина Рајко.

Присутан сведок-оштећени Беким Гаши и судски тумач за албански језик Гани
Морина.
У судници у публици присутна лица: Брковић Дамјан, Дранцоли Дијана,
Кљаић Марина.
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Позивам браниоце оптуженог Козлина Рајка да се изјасне шта је са оптуженим.
Адвокат Иван Митровски: Желим да пријавим да је са мном адвокатски
приправник из моје адвокатске канцеларије адвокатски приправник Марко Митровски.
Председник већа: Адвокатски приправник може да седи у публици, није
позван.
Адвокат Иван Митровски: Да би ми помогао приликом давања завршне речи,
у погледу избора докумената које ћу да користим овде у судници.

Адвокат Иван Митровски: Хвала.

3

Председник већа: Да Вам помогне? Добро.

Председник већа: Кажите нам само како се зове приправник?
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Адвокат Иван Митровски: Марко Митровски.

Председник већа: Приправник адвоката Ивана Митровског, Марко Митровски.
Позивам браниоца адвоката Николу Ханжека. Да ли Вам је познато шта је са
оптуженим Козлина Рајком?
Адвокат Никола Ханжек: Судија, само један мали додатак. Колега Митровић
је исто по заменичком пуномоћју.
Председник већа: Добро.
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Адвокат Никола Ханжек: Исто за Козлина Рајка. Козлина Рајко је тренутно на
ВМА, судија.
Председник већа: Да ли имате неку документацију?

Адвокат Никола Ханжек: У овом тренутку немам, јер је још увек тамо и нико
до породице није успео да нам достави раније. Па ћемо у наредних три дана најкасније
то доставити.
Председник већа: Добро.

Констатује се да бранилац оптуженог Козлина Рајка адвокат Никола
Ханжек обавештава суд да је оптужени Козлина Рајко хоспитализован на
Војномедицинској академији.
Где, у Нишу или у Беотраду?

Адвокат Никола Ханжек: Судија, немам информацију да ли је хоспитализован
или је само на неким детаљним прегледима и због чега није. Да ли је значи
хоспитализација...
Председник већа: Ви сте рекли, он је у болници, он је на ВМА?
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Адвокат Никола Ханжек: Јесте, јесте.
Председник већа: Дакле, Ви немате информацију да ли је он тамо остављен да
лежи или се само јавио на неки преглед?
Адвокат Никола Ханжек: Управо тако, судија. Не могу да кажем да је
хоспитализован, значи то, али знам да ћемо документацију доставити, да су ми јавили
да му није добро и да је тамо на прегледима, детаљним прегледима. Да ли је дошао јуче
или јутрос.
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Председник већа: А не знате која је болница?
Адвокат Никола Ханжек: Природа болести.

71

Председник већа: Не знате да ли је у Нишу, на Војномедицинској академији
Ниш или Београд?
Адвокат Никола Ханжек: Београд, судија.
Председник већа: Београд. Добро.

Бранилац адвокат Никола Ханжек обавештава суд да има сазнања да се
оптужени Козлина Рајко налази на детаљним прегледима на Војној академији у
Београду. Не поседује никакву медицинску документацију, а исту ће доставити у
року од три дана.
Констатује се да нису испуњене процесне претпоставке за одржавање главног
претреса због одсуства оптуженог Козлина Рајка.
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Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес НЕ ОДРЖИ.

Наредни прегрес се ОДРЕЂУЈЕ за
30.01.2019. године у 9,30 часова, што је присутнима саопштено уместо позива.

На претрес привести оптуженог Козлина Рајка, обзиром да је оптужени
уредно позван на главни претрес, да суду није доставио никакву медицинску
документацију на околности да је због болести спречен да приступи на данашњи
претрес.
Довршено у 14,43 часова.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

