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КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили:
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• Заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић;
• Пуномоћник оштећених адвокат Путниковић Мирјана, која се
јавља по заменичком пуномоћју адвоката Гордане Андрејевић;
• Присутни су и оптужени Јовић Драган, Ђурђевић Зоран и
Ристић Ален;
• Браниоци оптуженог адвокат Недељко Марковић.
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Није присутан Зоран Звонар, бранилац по службеној дужности
оптуженог Ђурђевић Зорана, за кога се јавља по заменичком
пуномоћју Бојовић Новица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте Ви?

И присутан је и Вељковић Александар.

З0

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес ОДРЖИ.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако, ја сам заказала овај главни претрес из
разлога што сам у међувремену обавештена за сведока оштећену Авдић
Хајрету да је пристала да буде испитана у својству сведока оштећене, али
одбија да дође у Београд и одбија да се саслуша путем видеоконференцијске везе. Ја ћу вам у том смислу прочитати службену
белешку коју је сачинила Служба за помоћ и подршку оштећенима и
сведоцима и
КОНСТАТУЈЕ СЕ да дана 21.11.2011. године контактирана је
сведок оштећена, односно: «Дана 21.11. контактирала сам сведока
оштећеног Неџада Авдића, супруга оштећене Хајрете Авдић –
сведока у предмету овог суда. Господину Неџаду Авдићу предочила
сам све могућности мере заштите уз које би његова супруга могла
дати исказ. Обзиром на психолошку осетљивост његове супруге
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одбио је могућност доласка у Београд ради сведочења као и
сведочења путем АВ-конференцијске везе са Бечом, али је истакао да
би били вољни да дају исказ пред председником већа судијом
уколико постоји могућност да председник већа дође у Беч. Како је
забринут за психичко здравље своје супруге и последице самог
сведочења замолио је да јој се не приказују фотографије».
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ова службена белешка коју је сачинила
службеница Подршке Славица Пековић, тако да у том смислу да ли има
неко нешто да изјави? Нема.
У смислу члана 334 ЗКП-а веће доноси
НАРЕДБУ
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Да се ван главног претреса испита сведок оштећена Авдић
Хајрета. Испитивање ће обавити председник већа.
Испитивање Авдић Хајрете ОДРЕЂУЈЕ СЕ за 12. децембар
2011. године са почетком у 09,00 часова у Амбасади Републике Србије
у Бечу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На овај начин сматрајте да сте обавештени. Ко
буде заинтересован може да присуствује њеном испитивању. То би било
све.
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Довршено у 09,51 часова.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ради чисто Ваше евиденције само да вам кажем да
Наставак главног претреса је планиран за:

-21. децембар 2011. године и то са почетком у 09,30 часова,
судница број 3. Одређено је испитивање сведока Фејзић Раме и
припремите се и за завршне речи и 22. децембар.
ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА
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