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Хашки оптуженик Ратко Младић изручен је данас Хашком трибуналу, чиме је Србија
испунила своју обавезу, саопштила је данас новинарима министарка правде Снежана
Маловић. Она је саопштила да је у 15 сати потписала налог за изручење Младића.

  

- Извођење Младића пред лице правде је сатисфакција за жртве и њихове породице, и
истовремено је чин помирења у региону - казала је Маловић.

  

Она је поручила да Србија неће бити уточиште оних који су чинили ратне злочине, нити
оних који се баве организованим криминалом.

  

- Предајом Младића рад на том предмету није завршен - рекла је она и изразила
очекивање да ће се утврдити ко му је помагао у скривању и зашто је Србије трошила
енормна средства трагајући за њим.

  

Младић пребачен већ у првом конвоју?

  

Новинарка Љиљана Булатовић, која се репортерима испред Специјалног суда
представила као Младићев добар пријатељ, изјавила је да је он био већ у првој колони
која је напустила Специјални суд.

  

- Нисмо стигли да га посетимо. Ни ја, као ни његов син и Љиља Аврамов. Виделе су га
само супруга, сестра и снаја - рекла је Љиљана Булатовић.
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Почела је конференција за новинаре министарке Снежане Маловић. Она је изјавила да
је потписала одлуку о изручењу Ратка Младића и истакла да је поступак изручења
почео. На питање шта се дешава, она је одговорила да је Младић у авиону на путу ка
Хагу. Конференција за новинаре је већ завршена.

  

Колона полицијских возила која је око 17.09 сати кренула испред зграде Специјалног
суда управо је стигла на аеродром у Сурчину. Аутопут је поново проходан.

  

Дарко Младић и Смиља Аврамов по изласку из Специјалног суда

  

Младићев син Дарко и Смиља Аврамов су управо напустили суд. Одбили су да дају
изјаве, сели су у аутомобил и одвезли се.

  

(Блиц)
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