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Председник Националног савета за сарадњу са Хашким трибуналом изјавио је да главни
тужилац Хашког трибунала Брамерц верује у „озбиљан напор” који се улаже да се
сарадња са тим судом оконча, иако неће моћи да констатује да је сарадња потпуна.

  

Брамерц неће констатовати пуну сарадњу са Хагом, али очекујемо да ће уважити напоре
да се ухапсе Ратко Младић и Горан Хаџић, рекао је Расим Љајић за Б92.

  

Брамерц је из Београда отишао изјављујући да не верује тврдњама да се Ратко Младић
не налази у Србији.

  

Љајић је рекао да је сарадња са Трубуналом потпуна када је у питању административни
део, али да у извештају Брамерца не може да стоји „пуна сарадња” све док Ратко
Младић не буде у Хагу.

  

„Не верујем у могућност да Младић не буде ухапшен. Тешко је говорити о роковима, ово
су ствари које су потпуно непредвидиве” , навео је Љајић.

  

Он очекује, како је рекао, да ће Брамерц у извештају „избећи било какве политичке
оцене и формулације укупне сарадње, већ да ће ова два или три елемента сарадње
описати онаквим какви они реално и јесу”.

  

БрамерАц је током посете Београду рекао да нема разлога да верује да Ратко Младић
није у Србији и да мисли да се са тим слажу и његови саговорници у Београду.

  

„Такав закључак се може извући из онога што је рађено у претходном периоду, у смислу
акција које смо ми овде водили. Све акције су вођене у Србији, и из тога логично да он
извлачи закључак да је Младић у Србији”, рекао је Љајић.
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Он је закључио да такве потврде нема и док год он не буде ухапшен не можемо
изводити закључке где се Младић налази.

  

Љајић је додао да хапшење Радована Караџића и Ратка Младића није био „део пакета”
и да су оперативне потраге показале да скривања Караџића и Младића немају никаквих
додирних тачака.

  

(Фонет)
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