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БЕОГРАД – Главни тужилац Хашког трибунала Серж Брамерц данас ће у Њујорку
известити Савет безбедности Уједињених нација о сарадњи Србије са судом у Хагу.

Тај документ се очекује с посебном пажњом, не само у Београду, већ и у Бриселу, одакле
стижу процене да би Брамерцова оцена сарадње Београда са Хагом могла да отвори
простор за одлуку Европске уније о одмрзавању Прелазног трговинског споразума са
Србијом.

Извештај још није званично објављен.Незванично, овај документ већ се појавио у
медијима, а његови изводи нису демантовани из Хашког трибунала.

Према тим незваничним сазнањима, Брамерц је оценио да је Србија у другој половини
2008. године остварила суштински напредак у сарадњи с канцеларијом главног тужиоца,
али није написао да Србија у потпуности сарађује с Трибуналом.

Главни тужилац Хашког трибунала је навео да су му током његове последње посете
Београду, 17. и 18. новембра ове године, представљени операциони планови за
лоцирање и хапшење преостала два хашка бегунца - Ратка Младића и Горана Хаџића.

Брамерц је навео да је најкритичнији део сарадње Београда с Хагом и даље хапшење
управо ове двојице бегунаца и додао да су агенције, задужене за њихово гоњење,
појачале своје активности.

Тужилац је одао признање Србији за хапшење Радована Караџића и Стојана
Жупљанина, оценивши да су та два хапшења „прекретница у сарадњи Србије са
Тужилашством” и оценио да је поправљена сарадња (планирање и координисање
акција) између различитих обавештајних служби, која је у прошлости била
проблематична.

Према мишљењу тужиоца, напредовала је и сарадња Београда са Хагом по питању
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приступа архивима и доступности документима и да проблеми постоје у ограниченом
броју случајева, посебно у приступу кључним војним документима у поступку против
Момчила Перишића.

Негативни део извештаја тиче се заштите сведока.

Брамерцов извештај очекују и у ЕУ, како би на основу његове процене евентуално
донели одлуку о одмрзавању Прелазног трговинског споразума између Србије и ЕУ.

(Танјуг)
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