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четвртак, 25 новембар 2010 02:09

Београд - Лондон помаже у хапшењу хашког оптуженика Ратка   Младића, а то раде и
друге иностране безбедносне службе, каже за Данас Расим   Љајић, председник
Националног савета Србије за сарадњу са Хашким трибуналом,   чиме је потврдио
наводе одлазећег амбасадора Велике Британије у Србији Стивена   Вордсворта.

  

- Треба нагласити да нам стране службе не помажу на терену,   већ се та сарадња
огледа у размени информација. На основу неких од њих   спроведене су и конкретне
акције. Свака служба која има било какву информацију   о хашким бегунцима доставља
их нашим службама, које их потом проверавају -   истиче Љајић.

  

Према његовој оцени, последњи извештај главног хашког   тужиоца Сержа Брамерца је
очекиван и не доноси ништа ново, ни спектакуларно.   Љајић додаје да је најновији
извештај хашког тужиоца на нивоу претходног, који   је поднет у јуну, као и да су све
чињенице "мање-више" познате.

  

- Позитивно је то што је Србија похваљена када је реч о   административном делу
сарадње, односно доступности архивске грађе, докумената и   сведока - оцењује Љајић.

  

Наш саговорник није могао да одговори у којим областима   истраге је неопходно
унапредити рад, на шта је Брамерц указао у извештају, јер   је, како каже, реч о
"оперативним активностима које не могу бити доступне   јавности".

  

- Оно на шта Тужилаштво инсистира јесте проактиван приступ   свих државних
структура у лоцирању и хапшењу преосталих хашких оптуженика Ратка   Младића и
Горана Хаџића. Највећи терет у потрази за њима и даље сноси  
Безбедносно-информативна агенција - указује Љајић.
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У извештају главног тужиоца Сержа Брамерца наводи се да   напори Србије да се
лоцирају и ухапсе преостала два хашка оптуженика - Ратко   Младић и Горан Хаџић још
су проблематични. Брамерц констатује да је у протеклих   шест месеци потрага за
хашким бегунцима настављена, али без конкретних   резултата.

  

Како се даље наводи у извештају, одговорност за лоцирање и   хапшење ова два хашка
бегунца остаје у рукама српских власти. У периоду када је   извештај писан, Хашки
трибунал је био у тесној сарадњи и контакту са српским   безбедносним агенцијама
задуженим за хапшење Младића и Хаџића.

  

"Након ревизије истраге у вези са хапшењем преостала   два хашка бегунца,
Тужилаштво је охрабрило Србију да усвоји ригорознији приступ   потрази. Препорука
Трибунала је била да се усвоје стратегије у оним областима   истраге у којима је
неопходно унапредити рад ". Српске власти су, наводи   се у извештају Брамерца,
усвојиле препоруке Хашког трибунала и почеле рад на   њиховој примени. Последњих
шест месеци српске тајне службе су наставиле истрагу   под окриљем и вођством
Националног савета за безбедност. 

  

(Данас)
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