ZLOČIN U PETROVCIMA, OPT. MILENKO ĐURĐEVIĆ
Izvještaj s praćenja suđenja
Suđenje prati i izvještava: Veselinka Kastratović, Centar za mir Osijek
Ročište 11.10.2021. – nastavak dokaznog postupka
Putem video – konferencijske veze ispitan je svjedok Nikola Radojčić koji prebiva na teritoriju
Republike Srbije. U to svrhu uspostavljena je video veza s Višim sudom u Beogradu –
Odjeljenjem za ratne zločine.
Svjedok Nikola Radojčić
Svjedok je rekao je da je u kritično vrijeme živio sa suprugom i djecom u Vukovaru. Rođen je u
Petrovcima, gdje su živjeli njegovi i roditelji njegove supruge. Poznavao je ljude u Petrovcima.
U Petrovce je došao živjeti u listopadu 1991. godine, kada se ratna situacija rasplamsala.
Poznaje okr. Milenka Đurđevića, koji je desetak godina mlađi od njega. U kritično vrijeme, 1991.
godine, svjedok je bio komandir milicije u Petrovcima.
„U miliciji je bilo desetak ljudi. Osim milicije u Petrovcima je bila i vojna policija JNA. Jedinice JNA
su se često mijenjale, bilo je pripadnika Gardijske brigade, jedinice iz Valjeva … Milicija nije
ispitivala mještane. Zadaća Milicije bila je privođenje osoba koje su se kretale tijekom trajanja
policijskog sata ili slično. Nakon uzimanja osobnih podataka, takve osobe predavane su vojnoj
policiji. U mjestu nije bilo zatvora, niti prostorije za zadržavanje“, rekao je svjedok.
Zamjenica ŽDO iz Osijeka stavila je primjedbu na cjelokupni iskaz svjedoka, tvrdeći da iskaz
pogoduje okrivljeniku i da usmjeren na izbjegavanje kaznene odgovornosti.
Sudac Višeg suda – Odjeljenja za ratne zločine u Beogradu izvijestio je Predsjednika Vijeća za
ratne zločine Županijskog suda u Osijeku da je svjedok, koji je predložen za ispitivanje
18.10.2021. godine dostavio Višem sudu cjelokupnu medicinsku dokumentaciju iz koje se vidi
da zbog ozbiljnih zdravstvenih problema, onkološke naravi, ne može dati iskaz.
Novih dokaznih prijedloga nije bilo.
Zamjenica ŽDO iz Osijeka izmijenila je optužnicu. Branitelj okrivljenika zatražio je rok od 15
dana za očitovanje o izmijenjenoj optužnici.
Novo ročište zakazano je za dan 8. studenoga 2021. godine u 11,00 sati.

