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БЕОГРАД – Председник Националног савета за сарадњу са Хашким трибуналом Расим
Љајић изјавио је данас да се Ратко Младић од 2006. године крио на три локације у
околини Београда, које у интересу истраге не може да открије.

  

Љајић је на питање да ли је убиство гардиста Драган Јаковљевића и Дражена
Миловановића, 5. октобра 2004 године у војном објекту „Караш”, повезано са скривањем
Младића, поновио познате информације да је 40 људи из Младићевог обезбеђења
боравило у самачком хотелу у оквиру касарне „Топчидер”, али не и у оквиру касарне у
„Карашу”.

  

„То су званичне информације које ја могу да кажем. Да ли је било нешто ван тога, заиста
није у мом домену нити имам таква сазнања”, рекао је Љајић новинарима у Влади Србије,
и поновио да се Младић скривао у војним објектима до 1. јуна 2002. године, а да је у
једном београдском стану био до децембра 2005. године.

  

Љајић је додао да се мање више све зна о скривању Младића у војним објектима и
београдским становима и подсетио да је покренут поступак против оних који су му
помагали у скривању, а да се испитује његово скривање после 2006. године.

  

„Више је него јасно да је врло мали број људи учествовао у његовом скривању и знао за
његово скривање и у томе треба тражити разлог овако дугог и успешног скривања, јер
је мали број људи био упознат са локацијама на којима се скривао”, рекао је Љајић.

  

Љајић је навео да је власт у Србији дуго оптуживана за изостанак политичке воље за
хапшење Младића, а када је показала политичку воља, онда је неспособна.
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„Сада, када смо ухапсили Младића, онда део овдашњих аналитичара и стручњака за све
и свашта тврди да смо покварени и да смо крили Младића и у погодном тренутку га
изручили Хашком трбибуналу. Нажалост, такво уверење провејава и у једном делу
међународне јавности. Нисмо трговали са чином изручења Ратка Младића нити када је у
питању унутрашња политичка сцена”, рекао је Љајић.

  

Љајић је навео да је власт свесна да је хапшење и изручење Младића непопуларан
потез који већина грађана не подржава.

  

„Али, ми смо се на то одлучили по цену губитка избора, јер је то добро за Србију, њену
будућност и све грађане Србије. Нисмо трговали ни са европским интеграцијама, јер би
врло вероватно и без изручења Младића добили статус кандидата. Младића смо
ухапсили онда када смо могли и када смо дошли до њега”, рекао је Љајић.

  

Љајић је навео да јучерашњи митинг Српске радикалне странке (СРС) није никакав
показатељ расположења грађана нити би то требало узети као релевантан податак, јер
СРС више нема снагу коју је имао 2008. године, када је ухапшен Радован Караџић.

  

„Све се одвијало у границама очекиваног, чак и са инцидентима, али на срећу није било
већих немира, а посебно не дестабилизације земље и очекујем да ће се такво стање
наставити”, рекао је Љајић.

  

(Бета)
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