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Ратко Младиќ:Од генерал до
обвинето лице
Сеопфатна збирка на архивски извештаи и стручни
анализи, што го следат случајот на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
од неговото бегство, до неговото апсење, а подоцна
и судење во Хаг, по обвинението за геноцид, воени
злосторства и злосторства против човештвото,
извршени за време на војната во Босна и Херцеговина.
Проект за Балканската истражувачка мрежа.

Вовед
Ратко Младиќ, кој за време на конфликтот во поранешна Југославија
бил началник на генералштабот на Војската на Република Српска,
ВРС, многумина го сметаат за еден од клучните луѓе одговорни за
најтешките злосторства извршени во Босна и Херцеговина од 1992
до 1995 година.
За некои од овие злосторства, на Младиќ му се судеше пред
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија, МКТЈ.
По 16 години поминати во бегство и уште 6 во судницата, на 22
ноември, на поранешниот командант на ВРС, ќе му биде изречена
првостепената пресуда.
Тој беше уапсен во мај 2011 година во Србија, a потоа екстрадиран
во Хаг, за да се соочи со обвиненијата за геноцид извршен над
повеќе од 7.000 бошњачки мажи и момчиња од Сребреница, за
прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во
неколку општини достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на
населението во опколено Сараево и за земање на припадници на
мировните сили на ООН како заложници.
Според обвинението, Младиќ, користејќи воена сила, го спроведувал
заедничкиот злосторнички потфат, предводен од политичкото
раководство на босанските Срби и поранешниот претседател на РС,
Радован Караџиќ, со цел создавање на држава со српска доминација.
Младиќ, кој денес има 74 години, негираше дека извршил геноцид,
воени злосторства и злосторства против човештвото.
БИРН го следеше овој случај уште додека Младиќ беше во бегство, а
продолжи внимателно да го следи и кога тој се појави во судницата.
Резултатот е повеќе од 500 извештаи, анализи и истражувања.
Непосредно пред да му биде изречена првостепената пресуда,
решивме, сите наши извештаи од расправите да ги преточиме во
оваа е-книга, за да може нашата богата архива да им биде достапна
на сите оние, кои се заинтересирани за случајот на Младиќ и за
развојот на транзициската правда на Балканот.
Марија Ристиќ
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Пресудата на Ратко Младиќ
ќе му биде изречена на 22
ноември
Следниот месец, на Ратко Младиќ, поранешен
командант на Војската на Република Српска (ВРС),
обвинет за геноцид и прогон од широки размери,
извршени во војната во Босна и Херцеговина, ќе му
биде изречена првостепената пресуда.
БИРН
Хашкиот трибунал во средата донесе одлука, првостепената пресуда
на поранешниот командант на ВРС, Ратко Младиќ, да му биде
изречена на 22 ноември.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница извршен во 1995
година и во уште шест други општини во БиХ во 1992 година, за
прогон на несрпското население низ цела БиХ, за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како
заложници.
Тој беше уапсен во 2011 година по повеќе од десет години поминати
во бегство, а постапката започна во јуни истата година.
Во завршните зборови, хашките обвинители побараа Младиќ да
биде осуден на доживотен затвор, додека одбраната побара негово
ослободување.
Неговите адвокати неодамна најавија дека наскоро ќе побараат
Младиќ да биде ослободен на лекување во Србија, бидејќи од Владата
во Белград побараа и добија државни гаранции за привремено
ослободување.
74-годишниот Младиќ во притвор имаше неколку сериозни
здравствени проблеми, преживеа два мозочни удари и еден
инфаркт.
Неговите адвокати соопштија дека неговата ситуација се влошила
во мај оваа година, и дека поради ризик од нов мозочен удар или
инфаркт, е потребно болничко лекување.
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Во март, одбраната побара Младиќ да биде привременo ослободен,
за да може да замине во Русија на лекување, но Судскиот совет го
одби барањето, поради уверувањето дека постои можност тој да не
се врати.
Жалба против пресудата на Воислав Шешељ на 13 декември
Во среда беше објавено дека на 13-ти декември, пред Механизмот
за меѓународни кривични трибунали, ќе биде изнесена жалбата
против ослободителната пресуда на Воислав Шешељ, обвинет за
злосторства во БиХ, Хрватска и во Војводина.
Хашкото обвинителство ќе има време од еден час да ја изнесе
жалбата, по што одбраната ќе го има истото време да одговори.
Шешељ веќе најави дека нема да присуствува на постапката, а
Механизмот му назначи законски застапник.
Со мнозинство гласови, Хашкиот трибунал, на 31 март минатата
година, го ослободи Шешељ од вината за злосторства извршени врз
несрпското население во Хрватска, Војводина и во БиХ.
Обвинителството
со
жалбата
побара
поништување
на
ослободителната пресуда, Шешељ да биде прогласен за виновен и
осуден на 28 години затвор.
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Адвокатите на Младиќ ја
бараат неговата медицинска
документација
Адвокатите на поранешниот командант на Војската
на Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ, упатија
барање, да им се достави сеопфатното медицинско
досие за лекувањето на обвинетиот во притворот
во Хаг, тврдејќи дека неговиот живот е во опасност
поради „негрижа“.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Одбраната на Ратко Младиќ, му упати во среда на судот на
ООН за воени злосторства во Хаг, ново барање, за итна достава
на комплетната медицинска документација за третманот на
поранешниот командант на ВРС, заканувајќи се со поднесување на
тужба за непочитување на судот, доколку тоа не биде направено.
„Стана јасно дека медицинскиот персонал во единицата за притвор
не е подготвен или не е способен да пружи медицинска нега
потребна за заштита и зачувување на животот на затворениците
како Младиќ. Потребна е итна реакција“, се вели во барањето.
Адвокатите обвинија дека медицинскиот персонал се однесува „без
грижа“.
Младиќ во притвор имаше неколку сериозни здравствени проблеми.
Тој преживеа два мозочни и еден срцев удар.
Во јуни 2013 година, Младиќ во судницата им се заблагодари на
судот и на медицинскиот персонал поради тоа што „му го спасиле
животот“ и „го извлекле од гроб“.
Сепак, неговите адвокати велат дека неговата состојба се влошила
во мај оваа година, и дека поради постоење на ризик од нов мозочен
или срцев удар, е потребно болничко лекување.
Во март, одбраната побара Младиќ да биде пуштен на привремена
слобода во Русија, бидејќи, како што беше наведено, тој нема
адекватен третман во Хаг.
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Судскиот совет го отфрли барањето и наведе дека Младиќ има
правилен третман.
Главната причина за одбивањето е уверувањето на судијата оти не е
сигурно дека Младиќ ќе се врати во притворот, и покрај гаранциите
на руските власти, бидејќи пред да биде уапсен, беше 16 години во
бегство.
Адвокатите на одбраната неодамна најавија дека наскоро ќе побараат
Младиќ да биде ослободен на лекување во Србија, бидејќи од Владата
во Белград побараа и добија државни гаранции за привремено
ослободување.
Адвокатите, Бранко Лукиќ и Драган Иветиќ, во барањето до
Хашкиот трибунал нагласија дека секретаријатот на Трибуналот
и одделението за притвор „одбиваат да соработува со неговата
одбрана“.
Според адвокатите на Младиќ, канцеларијата на регистарот „лажно“
навел дека одбраната прв пат ги побарала наодите кон крајот на
август.
Бранителите велат оти тоа било направено во јануари оваа година.
Секретаријатот на Трибуналот минатата недела соопшти дека,
спротивно на тврдењата на одбраната, на обвинетиот му ја
доставиле комплетната медицинска евиденција за неговите болести
и медицинскиот третман во притворот и во болниците во Хаг.
Адвокатите на Младиќ, во новото барање истакнуваат оти ова „не
е вистина“.
„Одбраната не добила никакви медицински документи од јуни до
октомври оваа година, иако на тоа има право“, стои во барањето на
Лукиќ и Иветиќ.
Младиќ во притвор ја чека пресудата по обвиненијата за геноцид
во Сребреница, за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во шест општини достигнал ниво на геноцид, за
тероризирање на цивилите во Сараево и за земање на припадници
на УНПРОФОР како заложници.
Одбраната и обвинителството ги презентираа своите завршни
зборови во декември минатата година.
Пресудата се очекува во ноември.
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Семејствата на убиените
српски гардисти бараат
детали за истрагата
На годишнината од смртта на двајцата гардисти,
кои настрадаа во касарна во Белград, во која наводно
се криел обвинетиот од Хашкиот трибунал, Ратко
Младиќ, нивните семејства побараа информации од
официјалните лица на Србија, за напредокот на
истрагата.

Драган Јаковљевиќ и Дражен Миловановиќ.

МАЈА ЖИВАНОВИЌ
Јанко Јаковљевиќ и Петар Миловановиќ, родители на починатите
гардисти, Драган Јаковљевиќ и Дражен Миловановиќ, во четвртокот,
на одбележувањето на 13-годишнината од нивната смрт во Белград,
изјавија дека сакаат да се сретнат со претседателот, Александар
Вучиќ, и премиерката, Ана Брнабиќ, од кои бараат информации за
напредокот на истрагата.
„Вучиќ ни вети дека ќе мрдне од мртвата точка. Сепак, помина една
година, а ние сѐ уште не знаеме што се случува во обвинителството“,
рече таткото на Драган Јаковљевиќ, Јанко Јаковљевиќ, за медиумите.
Петар Миловановиќ, истакна дека Вучиќ и Брнабиќ, на средбата
треба да објаснат „дали нешто ќе се работи или не“.
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Предраг Савиќ, еден од адвокатите на семејствата на гардистите,
изјави дека Вучиќ, кој претходно беше премиер, на состанокот
во декември минатата година, на семејствата им рекол дека
парафинските ракавици, тестирани во истрагата, биле подметнати.
Савиќ додаде дека Вучиќ им рекол оти „тоа било направено во текот
на воената истрага и дека еден офицер го кажал ова“.
„Му поверувавме на премиерот и очекувавме нешто брзо да се
случи после тоа, дека обвинителството ќе поднесе кривична пријава
против Н.Н. лица за убиство“, изјави Савиќ за Н1 телевизија.
Адвокатите на семејството во четвртокот рекоа дека специјалната
комисија формирана во декември 2016 година, за да го разгледа
случајот, не одржала ниту еден состанок.
Осврнувајќи се на годишнината од смртта на двајцата гардисти,
претседателот Вучиќ изјави дека комисијата работела „под голем
политички притисок“, но не даде објаснување за ова.
Сепак, додаде дека таа сега може „сосема слободно да работи и
дека има целосна поддршка да дојде до заклучоци, кои се точни и
прецизни“, јави новинската агенција Бета.
Јаковљевиќ и Миловановиќ беа убиени на 5 октомври 2004 година,
додека беа на стража во касарната на Топчидер.
Српската армија и воениот суд покренаа истрага и според
резултатите на оваа истрага едниот војник го убил другиот, а потоа
и самиот се убил.
Но, друга истрага иницирана од семејствата, откри дека војниците
биле убиени од трето лице.
Семејствата тврдат дека добиле неофицијална потврда дека нивните
деца биле убиени, бидејќи бегалецот Младиќ, се криел во касарната.
Во октомври 2014 година, кога веќе беше во притвор, Младиќ беше
прашан за неговата можна вмешаност во убиството на двајцата
војници, но тој негираше дека во тоа време се криел во касарната.
Уставниот суд на Србија, во февруари 2013 годин, пресуди дека на
семејствата на војниците им било ускратено правото на фер судење,
бидејќи истрагата за овој случај траела осум години, а не било
покренато ниту едно обвинение.
Поради ова, секое семејство доби по 5.000 евра отштета.
Годишнината од смртта ја одбележа и невладината организација
„Жени во црно“, која во четвртокот на Топчедер организираше
комеморативен собир со молчење.
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Србија даде гаранции за
привремено ослободување на
Ратко Младиќ
Властите во Белград соопштија дека дале гаранции
оти Ратко Младиќ ќе се врати во Хаг, доколку биде
пуштен на привремена слобода заради лекување во
Србија.
ФИЛИП РУДИЌ
Министерството за правда на Србија, соопшти дека Владата му
понудила гаранции на Хашкиот трибунал, дека поранешниот
командант на Војската на Република Српска, ВРС, Ратко Младиќ,
обвинет за геноцид и воени злосторства, ќе се врати во Хаг, доколку
биде условно ослободен заради лекување.
За потсетување, во мај оваа година, барањето на Младиќ да биде
ослободен заради лекување во Русија, беше одбиено.
Хашките обвинители изјавија дека постои ризик тој да избега пред
да му биде изречена пресудата.
Адвокатите и семејството на Младиќ, на 5 септември поднесоа
официјално барање до Владата на Србија, да достави гаранции до
Хашкиот трибунал, за да можат да побараат условно ослободување
на поранешниот командант на ВРС, поради здравствени причини.
Младиќ во притворот имаше неколку сериозни здравствени
проблеми, преживеа два мозочни удари и еден инфаркт. Неговите
адвокати соопштија дека неговата ситуација се влошила во мај оваа
година.
Сега, по добивањето на гаранциите, тие ќе поднесат барање за
условно ослободување на Младиќ и ќе ја чекаат одлуката на судот.
Младиќ беше уапсен во 2011 година во селото Лазарево, кај Зрењанин,
северна Србија, по 16 години поминати во бегство.
Пред Хашкиот трибунал му се суди за геноцид во Сребреница,
за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина,
кој во неколку други општини достигнал ниво на геноцид, за
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тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Одбраната и обвинителството ги презентираа своите завршни
зборови во декември минатата година.
Пресудата се очекува во ноември.
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Младиќ бара од Србија
гаранции за негово
привремено ослободување
Одбраната на поранешниот командант на Војската
на Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ, побара од
властите во Белград, да му достават гаранции на
Хашкиот трибунал, дека Младиќ ќе се врати во Хаг,
доколку биде пуштен на привремена слобода, заради
лекување.
ФИЛИП РУДИЌ
Адвокатите и семејството на Ратко Младиќ, кој е обвинет за геноцид
и воени злосторства, официјално поднесоа барање до Владата на
Србија, да му достави гаранции на Хашкиот трибунал, заради
привремено ослободување на генерал Младиќ на лекување.
„Очекуваме Владата да даде гаранции за околу десет дена, а потоа,
заедно со гаранциите и медицинските документи, ќе поднесеме
ново барање до Трибуналот (за ослободување на Младиќ)“, изјави за
БИРН, Миодраг Стојановиќ, еден од адвокатите на Младиќ.
Младиќ во притворот имаше неколку сериозни здравствени
проблеми, преживеа два мозочни удари и еден инфаркт. Неговите
адвокати соопштија дека неговата ситуација се влошила во мај оваа
година.
Српската влада мора да даде гаранции дека Младиќ ќе се врати во
притвор, како услов да се одобри неговото барање за привремено
ослободување.
Стојановиќ изјави дека не гледа причина зошто барањето би било
одбиено, ако Владата на Србија се обврзе дека ќе го врати во Хаг
и бидејќи сослушувањата во судскиот процес што се води против
Младиќ, се завршени.
Сепак, додаде дека е скептичен во врска со можноста за ослободување
на неговиот клиент.
Српската министерка за правда, Нела Кубуровиќ, изјави оти
министерството за правда веќе ја започнало потребната постапка,
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како би можела Владата да одлучува за барањето за давање на
гаранции за условно ослободување на Младиќ.
Опозицискиот
пратеник
и
претседател
на
Лигата
на
социјалдемократи на Војводина, Ненад Чанак, ја повика српската
влада да не го прифаќа барањето на Младиќ.
„Секој вид на гаранција за условно ослободување на Ратко Младиќ,
која би ја дале властите на Србија, би претставувала недобронамерен
гест, што би ѝ нанел голема штета на меѓународната позиција на
Србија и во голема мера би ги нарушило односите меѓу нашата и
соседните земји“, изјавил Чанак во неделата, пренесува агенцијата
Бета.
За потсетување, во мај оваа година, барањето на Младиќ да биде
ослободен заради лекување во Русија, беше одбиено. Хашките
обвинители изјавија дека постои ризик тој да избега пред да му биде
изречена пресудата.
Немања Степановиќ, од Фондот за хуманитарно право со седиште
во Белград, за БИРН изјави дека, веројатно, дури и ако Србија даде
гаранции, барањето на Младиќ да биде пуштен на привремена
слобода, повторно ќе биде одбиено.
„Многу работи се против него, пред сѐ, тука е фактот дека тој се
криеше со години и оти не замина во Хаг доброволно. Во вакви
случаи, Трибуналот вообичаено не одобрува условно ослободување“,
нагласува Стјепановиќ.
Потенцира оти за Младиќ се грижи медицинскиот персонал на
судот на ООН и на клиниката Броново во Холандија, во која се лекува
и холандското кралско семејство.
„Добива најдобра можна медицинска помош, која ниту еден обичен
граѓанин на Холандија ја нема“, додава Стјепанновиќ.
Младиќ беше уапсен во 2011 година во селото Лазарево, кај Зрењанин,
северна Србија, по 16 години поминати во бегство.
Пред Хашкиот трибунал му се суди за геноцид во Сребреница,
за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина,
кој во неколку други општини достигнал ниво на геноцид, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Одбраната и обвинителството ги презентираа своите завршни
зборови во декември минатата година.
Пресудата се очекува во ноември.
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Младиќ и Караџиќ ќе добијат
10.000 евра од Владата на РС
Владата на Република Српска (РС) оваа година ќе им
додели финансиска подршка во висина од 10.000 евра
на Ратко Младиќ и Радован Караџиќ, на кои им се суди
во Хашкиот трибунал.
АДМИР МУСЛИМОВИЌ
Владата на РС ќе им додели еднократна помош од 20.000 босански
конвертибилни марки (10.220 евра) на Радован Караџиќ, воен
претседател на РС, и на Ратко Младиќ, поранешен командант на
Војската на Република Српска (ВРС), соопшти во петок, Бирото за
односи со јавноста на Владата на РС.
Пресудата за Младиќ, кому во Хашкиот трибунал му се суди за
геноцид и воени злосторства извршени во БиХ, се очекува во
ноември оваа година, а Караџиќ беше осуден во март минатата
година. Двајцата ги негираа обвинувањата.
Средствата ќе бидат исплатени врз основа на правилник, кој, во
согласност на министерот за правда, ќе го донесе Републичкиот
центар за истражување на војната, воените злосторства и за потрага
по исчезнатите лица, соопшти Бирото за односи со јавноста.
Ова не е прв пат Владата на РС, на обвинетите да им доделува
финансиска подршка, вели Хајра Ќатиќ, претседател на здружението
„Жени на Сребреница“.
„Тоа не е ништо ново. Владата на РС одамна им помага и на
семејствата на злосторниците и на самите злосторници“, вели
Ќатиќ.
Минатата година Владата на РС дала 20.460 евра финансиска
поддршка за Младиќ и за Караџиќ, за поранешниот министер
за внатрешни работи на РС, Миќо Станишиќ и за поранешниот
началник на Центарот на службите за безбедност, Стојан Жупљанин.
Според истражувањето кое БИРН го спроведе во 2013 година, до
декември истата година, поранешните југословенски држави

- 14 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

потрошиле речиси 40 милиони евра јавни средства за поддршка на
осомничените за воени злосторства
Двете држави, кои обилно двоеле од јавните средства за
осомничените на кои им се судело за воени злосторства пред
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија,
се Хрватска, која потрошила повеќе од 28 милиони евра за тројца
обвинети, и Македонија, која потрошила околу 9.500.000 евра за
само двајца осомничени.
Вкупно 640.000 евра биле дадени од Босна и Херцеговина како
помош за обвинетите, но, целата сума доаѓа од босанскиот ентитет,
Република Српска, како помош за осомничените босански Срби.
Пари биле донирани и за семејствата на обвинетите босански Срби,
преку фондот „Помош“ , иако нема јавно објавени бројки што ќе
покажат колку точно средства биле собрани и на кој начин биле
потрошени.
Главниот обвинител на Хашкиот трибунал, Серж Брамерц, во тоа
време за БИРН изјави дека обезбедувањето на финансиски средства
за осомничените за воени злосторства, не е нешто незаконско.
Додаде оти „суверените држави сами одлучуваат како ќе ги
потрошат парите“.
Но, тој истакна дека многу жртви на војните во поранешна
Југославија, кои се борат да добијат надомест од нивните држави,
кои немаат доволно пари и кои се погодени од рецесијата, често
имаат чувство на неправда.
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Во Бања Лука најавен собир за
поддршка на Ратко Младиќ
Во Бања Лука, на дваесет и втората годишнина од
масакрот во Сребреница, ќе биде одржан собир за
поддршка на воениот командант на Војската на
Република Српска, ВРС, и ќе биде упатен повик да се
престане со „лагите“ за геноцидот.
ГОРАН ОБРАДОВИЌ
Паралелно со комеморацијата во чест на жртвите од геноцидот
во Сребреница, на 11 јули во Бања Лука ќе се одржи собир под
назив „Поддршка на генералот Ратко Младиќ – стоп за лагите за
Сребреница“.
Собирот го организира здружението „Српско собрание Заветници“,
кое соопшти дека сакаат да го одбележат денот на ослободувањето
на Сребреница, од страна на силите на босанските Срби, предводени
од Младиќ.
„Сакаме да ја изнесеме вистината за Сребреница и за страдањето на
српските жртви, пред ВРС и генералот Младиќ, да влезат во овој град.
Покрај тоа, ќе укажеме и на манипулацијата со бројот на жртвите
во Сребреница“, изјави Срѓан Вукојевиќ, еден од организаторите на
овој настан.
Вукојевиќ вели дека Сребреница станала „политички проект кој со
години служи како инструмент за постојан притисок врз Бања Лука,
со цел, на Србите да им се наметне колективна вина“.
Како што посочи, се очекува на собирот да присуствуваат околу 300
луѓе.
Портпаролот на полициската управа на Бања Лука, Марија
Маркановиќ, информира дека барањето на 11 јули да се одржи
митинг во центарот на градот, е одобрено.
Повеќе од 70 жртви на геноцидот, извршен во јули 1995 година,
во рамките на кој беа убиени повеќе од 7.000 мажи и момчиња, а
повеќе од 40.000 жени, деца и постари лица беа протерани, ќе бидат
закопани во текот на годинашново одбележување на 11 јули.
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Ратко Младиќ е обвинет за геноцид и за други злосторства во Босна
и Херцеговина, а првостепената пресуда се очекува во ноември.
За геноцид и други злосторства во Сребреница, Хашкиот суд и Судот
на БиХ, досега осудија вкупно 43 лица, на околу 600 години затвор,
а беа изречени и три казни доживотен затвор.
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Одбраната на Младиќ
најави можност да ги повика
граѓаните на протести
Адвокатите на Ратко Младиќ, најавија можност, да
ги повикаат граѓаните на Србија, да излезат на
протести за поддршка на нивното барање за условно
ослободување на поранешниот командант на
босанските Срби.

Адвокатите на Младиќ на прес-конференција во Белград. Фото Медиа центар

ФИЛИП РУДИЌ
Одбраната на Младиќ најави можност да ги повикаат граѓаните
на Србија, да излезат на протести со кои би го поддржале нивното
барање за привремено ослободување на поранешниот командант на
Војската на Република Српска (ВРС), заради лекување во Русија.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, изјави: „Поднесовме жалба и
организирањето на протест е единствениот следен чекор, бидејќи
немаме друг избор. Мора и понатаму да имаме законски пристап
кон Трибуналот, но доколку е потребно, се надеваме дека ќе можеме
да ги извлечеме луѓето на улица“.
Додаде дека протестите ќе покажат оти Младиќ има поддршка од
народот, но не прецизираше дали, пред да ги повикаат граѓаните
на протести, ќе почекаат на одлуката на судот, по жалбата што ја

- 18 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

поднесоа на одлуката со која барањето за ослободување им беше
одбиено.
Лукиќ изјави дека одбраната на Младиќ се обидува да влијае на
одлуката на судот преку „дипломатски канали“, но детали не
сакаше да открие.
Истакна дека животот на Младиќ, и покрај третманот во притвор,
„секојдневно“ е во опасност.
Лукиќ изјави дека судењето на Младиќ е завршено и дека нема
процедурални причини зошто тој не би бил пуштен на лекување
во Русија, со гаранција дека ќе се врати, потпишана од рускиот
претседател, Владимир Путин.
„Трибуналот, кога го ослободи Рамуш Харадинај, кој воопшто и не
беше болен, ја прифати гаранцијата на УНМИК“, рече тој.
Во поднесокот до Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна
Југославија (МКТЈ), одбраната на Младиќ побара, поранешниот
командант на Главниот штаб на ВРС, да биде ослободен „под какви
било услови кои Жалбениот совет ги смета за неопходни“.
Младиќ, како командант на ВРС, е обвинет за геноцид во Сребреница,
за прогон на муслиманите и Хрватите кој во шест општини
достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на населението во
Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски напади и за
земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
Неговото судење започна во 2012 година, а во притвор е од мај 2011
година. Пресудата се очекува кон крајот на оваа година.
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Младиќ се жалеше на
одлуката на Трибуналот да не
биде привремено ослободен
Одбраната на поранешниот командант на Војската
на Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ, поднесе
жалба против одлуката на Хашкиот трибунал, да го
одбие неговото барање за привремено ослободување,
заради лекување во Русија.
ЏАНА БРКАНИЌ
Адвокатите на Младиќ, во поднесокот побараа, поранешниот
командант на Главниот штаб на ВРС, да биде ослободен „под какви
било услови кои Жалбениот совет ги смета за неопходни“.
Одбраната истакна дека со оваа одлука на Трибуналот, се повредени
правата на нивниот клиент.
„Одбраната смета дека Судскиот совет неправилно делувал и оти
донел погрешни заклучоци за фактите, кои се неправедни кон
обвинетиот“, се вели во жалбата на адвокатите на Младиќ.
Тие истакнуваат дека, меѓу другото, Советот не ја образложил
својата одлука со која го одбил барањето.
Одбраната на Младиќ во март побара, Судот да го ослободи
поранешниот командант на ВРС заради лекување во Русија,
бидејќи во спротивно „може да биде премногу доцна.“ Хашкото
обвинителство, пак, во својот одговор истакна дека доколку биде
ослободен, постои можност Младиќ да избега, како и дека неговата
здравствена состојба е стабилна.
Младиќ, како командант на ВРС, е обвинет за геноцид во Сребреница,
за прогон на муслиманите и Хрватите кој во шест општини
достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на населението во
Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски напади и за
земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
Неговото судење започна во 2012 година, а во притвор е од мај 2011
година.
Пресуда се очекува кон крајот на оваа година.
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Русија ja критикуваше
одлуката на Хашкиот
трибунал да не го ослободи
Младиќ
Москва соопшти дека е „изненадена“ од одбивањето
на Хашкиот трибунал, привремено да го ослободи
поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, и да му дозволи, поради здравствени
причини, да отпатува во Русија.
ФИЛИП РУДИЌ
Руското министерство за надворешни работи, ја критикуваше
одлуката на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна
Југославија (МКТЈ), да го одбие барањето за условно ослободување
на поранешниот командант на Војската на Република Српска (ВРС),
Ратко Младиќ, за да може да отпатува на лечење во Русија.
„Одбивањето, Србинот, Младиќ, да се префрли на медицински
третман, е илустративно за хашката правда. Трибуналот, досега,
за помалку сериозни причини, има одобрувано привремено
пуштање на слобода на осуденици“, се вели во соопштението на ова
министерство, објави новинската агенција ТАСС.
Затоа, смета Москва, одлуката на Меѓународниот суд и неговите
аргументи „може само да предизвикаат конфузија“.
Хашкиот трибунал одби да го ослободи Младиќ, кој е обвинет за воени
злосторства извршени за време на војната во Босна и Херцеговина,
1992-1995 година, поради тоа што смета дека во притворот, тој има
соодветен медицински третман.
Младиќ, пред апсењето и екстрадицијата во Хаг во 2011 година,
претрпел два мозочни удари.
Одбраната на Младиќ, во март побара обвинетиот да биде
привремено ослободен заради лекување во Русија.
Како што се наведува во нивниот поднесок, здравствената состојба
на 74-годишниот Младиќ е „комплицирана и потенцијално опасна
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по неговиот живот“, па затоа е потребна хоспитализација на
нивниот клиент, со цел „да се ублажат ефектите од шестгодишниот
притвор“.
Адвокатите доставија мислења од тројца лекари, кои наведуваат
дека на Младиќ не му се пружа соодветен третман во притворот и
дека овие пропусти водат до „сериозно влошување на здравствената
состојба“.
Додадоа дека Русија е подготвена да обезбеди гаранции оти тој ќе се
врати на повик на судиите.
Обвинителите Питер Мекклоски и Алан Тигер, се спротивставија
на ова барање, поради, како што наведоа, фактот дека Младиќ пред
апсењето бил 16 години во бегство, што „претставува значителен
ризик дека тој ќе одбие да се врати пред МКСЈ, ако биде пуштен на
слобода“.
„Неговата долга историја како бегалец од правдата и сериозноста
на обвиненијата против него, претставуваат зголемен ризик, тој да
побегне пред изрекувањето на пресудата“, велат обвинителите.
Мекклоски и Тигер истакнуваат дека Младиќ во хашкиот притвор
добива редовна и соодветна здравствена заштита.
Младиќ беше уапсен во 2011 година во селото Лазарево, во близина
на Зрењанин, по 16 години поминати во бегство.
Пред МКТЈ му се суди за геноцид во Сребреница, за протерување на
Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кое достигнало
ниво на геноцид во неколку општини во БиХ, за тероризирање
на граѓаните на Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Во декември минатата година, пред Трибуналот, и обвинителството
и одбраната ги изведоа своите завршни зборови.
Изрекувањето на пресудата на Младиќ е планирано во ноември.
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21 АПРИЛ 2017

Судот го отфрли барањето
Младиќ да се појави како
сведок
Барањето, поранешниот командант на Војската на
Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ, да сведочи
во постапката која се води врз основа на жалбата
поднесена против ослободувањето на десетте лица,
обвинети дека му помагале на Младиќ да се сокрие,
во периодот додека се наоѓаше во бегство, не беше
прифатено.
ВАЊА ЃУРИЌ
Апелацискиот суд во Белград, во петок го отфрли барањето на
одбраната, Младиќ да биде повикан како сведок, кој би можел да
понуди докази во прилог на обвинетите, кои се товарат дека во
периодот меѓу 2002 и 2006 година, додека Младиќ се наоѓаше во
бегство поради подигнатото обвинение за воени злосторства, му
помагале да се крие.
„Ова не беше официјално побарано пред денешното рочиште, па
затоа го одбиваме барањето“, рече судијата Омер Хаџиомеровиќ.
Адвокатот на одбраната, Горан Петронијевиќ, изјави дека
сведоштвото на Младиќ може да помогне во ослободување на
обвинетите.
„Тој (Младиќ) најдобро знае дали некој го криел и кој“, рече
Петронијевиќ пред судот.
Станко Ристиќ, Лилјана Васковиќ, Борислав Ивановиќ, Предраг
Ристиќ, Саша Бадњар, Ратко Вучетиќ, Татјана Васковиќ-Јањушевиќ,
Бојан Васковиќ, Марко Лугоња и Благоје Говедарица, во мај 2016
година, беа ослободени од обвинението дека му помагале на Младиќ.
Тие се товарат дека во различни временски периоди, од 2002 до 2006
година, му помагале на Младиќ, иако знаеле дека Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКС) има распишано
потерница по него.
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Беа ослободени, бидејќи судот утврди дека настапила застареност
на делото.
Во претходните фази од овој случај, сите обвинети, освен Марко
Лугоња, поранешно високо воено лице на ВРС, негираа дека му
помагале на Младиќ.
Обвинетиот Станко Ристиќ пред судот денеска изјави: „Јас сум
невин“. И останатите изјавија дека не се виновни.
Апелацискиот суд сега треба да ја разгледа пресудата.
Според првичното обвинение, главен организатор на акциите за
криење на Младиќ, бил офицерот на ВРС, Јово Ѓого, кој почина во
текот на судењето.
Младиќ беше уапсен во 2011 година во селото Лазарево, во близина
на Зрењанин, по 16 години поминати во бегство.
Пред МКТЈ му се суди за геноцид во Сребреница, за протерување на
Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кое достигнало
ниво на геноцид во неколку општини во БиХ, за тероризирање
на граѓаните на Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Во декември минатата година, пред Трибуналот, и обвинителството
и одбраната ги изведоа своите завршни зборови.
Изрекувањето на пресудата на Младиќ е планирано во ноември.
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03 АПРИЛ 2017

Хашките обвинители против
барањето за ослободување на
Младиќ заради лекување
Обвинителите на Трибуналот на ООН во Хаг, се
противат на барањето на поранешниот воен
командант на Војската на Република Српска (ВРС),
Ратко Младиќ, за негово привремено ослободување
заради лекување, тврдејќи дека неговата
здравствена состојба е стабилна и дека тој може да
избега.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Хашкото обвинителство во понеделник испрати писмо до судиите на
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ),
во кое се противи на барањето за негово привремено ослободување
од притвор, за да може да отпатува во Русија на лекување, бидејќи
неговата здравствена состојба е „потенцијално опасна по неговиот
живот“, тврдење, кое тие го сметаат за неосновано.
Како што стои во писмото на обвинителите Питер Мекклоски и
Алан Тигер, фактот дека Младиќ пред апсењето бил 16 години во
бегство „претставува значителен ризик дека тој ќе одбие да се врати
пред МКСЈ, ако биде пуштен на слобода“.
„Неговата долга историја како бегалец од правдата и сериозноста
на обвиненијата против него, претставуваат зголемен ризик, тој да
побегне пред изрекувањето на пресудата“, велат обвинителите.
Мекклоски и Тигер истакнуваат дека Младиќ во хашкиот притвор
добива редовна и соодветна здравствена заштита.
„Тврдењето на одбраната за прогресивно опаѓање на здравствената
состојба на обвинетиот под надзор на медицинскиот тим кој со
години се грижи за него, не е поддржано со наоди. Всушност, тој
претрпел сериозна деградација на здравјето во време кога беше
во бегство, па во МКТЈ пристигна сериозно болен“, нагласуваат
обвинителите.
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„Медицинскиот третман кој следеше, што и самиот експлицитно
потврди, му го спаси животот“, додаваат тие.
Одбраната на Младиќ минатиот месец побара обвинетиот да биде
привремено ослободен заради лекување во Русија.
Како што се наведува во нивниот поднесок, здравствената состојба
на 74-годишниот Младиќ е „комплицирана и потенцијално опасна
по неговиот живот“, па затоа е потребна хоспитализација на
нивниот клиент, со цел „да се ублажат ефектите од шестгодишниот
притвор“.
Адвокатите доставија мислења од тројца лекари, кои наведуваат
дека на Младиќ не му се пружа соодветен третман во притворот и
дека овие пропусти водат до „сериозно влошување на здравствената
состојба“.
„Овие нови симптоми се знаци кои алармираат на можноста за нов
мозочен или срцев удар, што може да доведе до смрт“, потенцираат
неговите адвокати.
Додаваат дека Русија е подготвена да обезбеди гаранции оти тој ќе се
врати на повик на судиите.
Младиќ е обвинет за геноцид извршен во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите кој во шест општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на цивилите во Сараево со долготрајно
гранатирање и снајперски напади и за земање на припадници на
УНПРОФОР како заложници.
Завршните зборови на одбраната и на обвинителството беа
презентирани во декември минатата година.
Пресудата се очекува во ноември.
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21 МАРТ 2017

Младиќ бара да биде пуштен
на лечење во Русија
Поранешниот командант на силите на босанските
Срби, Ратко Младиќ, побара да биде привремено
ослободен од притворот во Хаг, за да може да замине
на лекување во Русија, бидејќи неговата здравствена
состојба е „потенцијално опасна по неговиот живот“.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Адвокатите на Ратко Младиќ, во вторникот побараа од
Хашкиот трибунал, привремено да го ослободи Младиќ, заради
хоспитализација во Русија.
Како што се наведува во нивниот поднесок, здравствената состојба
на 74-годишниот Младиќ е „комплицирана и потенцијално опасна
по неговиот живот“, па затоа е потребна хоспитализација на
нивниот клиент, со цел „да се ублажат ефектите од шестгодишниот
притвор“.
„Според неколкуте медицински наоди што ги приложуваме, јасно
е дека здравјето на Младиќ е нарушено поради хронични и нови
закани, кои што се влошуваат паралелно со неговиот престој во
притворот“, се вели во поднесокот.
Адвокатите доставија мислења од тројца лекари, кои наведуваат
дека на Младиќ не му се пружа соодветен третман во притворот и
дека овие пропусти водат до „сериозно влошување на здравствената
состојба.“
Младиќ во притворот има сериозни здравствени проблеми кои се
влошија на почетокот на овој месец, нагласија неговите адвокати.
„Овие нови симптоми се знаци кои алармираат на можноста за нов
мозочен или срцев удар, што може да доведе до смрт“, се вели во
поднесокот.
Младиќ е обвинет за геноцид извршен во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите кој во шест општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на цивилите во Сараево со долготрајно
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гранатирање и снајперски напади и за земање на припадници на
УНПРОФОР како заложници.
Завршните зборови на одбраната и на обвинителството беа
презентирани во декември минатата година.
Пресудата се очекува во ноември.
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15 ДЕКЕМВРИ 2016

Завршнo обраќање на
судењето на Ратко Младиќ
Адвокатите на одбраната и на обвинителството, ги
дадоа своите завршни коментари на судењето на
поранешниот воен командант на Војската на
Република Српска (ВРС), кој е обвинет за геноцид и за
други злосторства. Судиите ја затворија
постапката и сега следи период на донесување на
пресудата.

Ратко Младиќ со својот адвокат Дејан Иветиќ во судницата на Хашкиот трибунал.

РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
Oдбраната и обвинителството, во четврток, пред Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг, на судењето
на Ратко Младиќ, ги изнесоа своите последни коментари, по што
постапката беше затворена. Тројцата судии во овој случај, сега ќе
работат на донесување на пресудата, која се очекува во ноември
следната година.
На расправата која што се одржа во четврток, одбраната и
обвинителството се обидоа да ги побијат тврдењата изнесени во
завршните зборови на судењето на 74-годишниот поранешен
генерал на ВРС, кое траеше четири години.
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Одбраната на Ратко Младиќ, повторно ги повика судиите на МКТЈ,
да го ослободат Младиќ по сите 11 точки од обвинението, отфрлајќи
го тврдењето на обвинителите, дека ја докажале неговата вина.
Од друга страна, обвинителството тврдеше дека аргументите на
одбраната, се базирани на погрешни и лажни толкувања или на
занемарување на доказите. Обвинителите побараа на Младиќ да му
биде изречена казна доживотен затвор.
Младиќ е обвинет за геноцид врз Бошњаците од Сребреница извршен
во 1995 година, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во шест општини во 1992 година достигнал ниво
на геноцид, за тероризирање на населението во Сараево за време на
44-месечната опсада на главниот град на БиХ, како и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Одбраната на Младиќ „ја искривува реалноста“
„Доказите ја покажуваат вината на Младиќ, надвор од секое
сомневање“, рече обвинителот Алан Тигер, пред Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг во четвртокот,
коментирајќи ги, на последниот ден од изнесувањето на завршните
зборови, аргументите на одбраната.
Аргументите на одбраната, како што рече обвинителот, се базирани
на погрешни и лажни толкувања или на занемарување на доказите.
„Младиќ не бил супер човек, како што одбраната тврди дека сме
сугерирале, туку само човек кој имал доволно сили низ Босна да
помине како низ сирење и кој ги искористил тие сили да изврши
злосторства и да уништи заедница“, рече обвинителот Тигер.
Тигер ги отфрли како „неосновани“ тврдењата на одбраната дека на
Младиќ му се суди „само затоа што е Србин“.
Според Тигер, одбраната на Младиќ, се обидела да ја префрли вината
на претседателот на Република Српска (РС) и врховен командант на
ВРС, Радован Караџиќ.
Всушност, Караџиќ и Младиќ биле „клучни партнери во сите четири
заеднички злосторнички потфати (наведени во обвинението)“,
изјави тој.
„Тие заедно работеле на стратешката цел, одвојување на Србите од
муслиманите и од Хрватите и се сложиле дека е ова историска шанса
да се создаде српска држава со што помалку внатрешни непријатели,
како и околу средствата со кои тоа би се постихнало“, изјави Тигер.
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Потсети на зборовите на сведокот на одбраната, Лука Драгичевиќ,
офицер на ВРС, дека Србите се „посилни, подобри, поубави и
попаметни од муслиманите.“
Како доказ дека ВРС, под команда на Младиќ, етнички ги чистела
општините низ целата земја, обвинителот ги цитираше зборовите
на генералот Младиќ дека „нема муслимани во Братунац“ и дека тој
„во целост е српски град“.
Како доказ за „геноцидната намера“ на Младиќ да ги уништи
муслиманите во Сребреница, обвинителот ја цитираше неговата
изјава дека „дошло време за одмазда кон Турците на овие простори“.
Тигар го отфрли и обидот на бранителот, за злосторства во
општините и логорите за несрпското население, вината да ја
префрли врз полицијата на РС.
Потенцира дека ВРС и полицијата „заедно ги држеле логорите и
спроведувале етничко чистење“.
Тврдењата на одбраната дека Армијата на БиХ самата пукала врз
својот народ во Сараево, со цел за тоа да ги обвини Србите, Тигар ги
нарече „инсинуации кои ја искривуваат реалноста“.
Го негираше тврдењето на бранителите дека ова го потврдил и
командантот на УНПРОФОР, Мајкл Роуз.
„Роуз изјави дека знаел за такви наводи во медиумите, но не и дали
тие се основани“, рече Тигер.
Ги отфрли и тврдењата на одбраната дека ВРС само „легитимно
возвраќала на огнот“, кој доаѓал од градот.
„Напротив, целиот град бил цел на жестоки гранатирања и
снајперски напади“, додаде обвинителот.
Како одговор на тезата на одбраната дека не постои писмена наредба
од Младиќ, сите муслимански затвореници од Сребреница да бидат
убиени, обвинителот истакна дека, според доказите, Младиќ тоа го
наредил „усно“.
Ги негираше тврдењата на одбраната дека жените, децата и
постарите лица не биле протерани од Сребреница, туку дека биле
„добронамерно преместени“.
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Тој цитираше изјава на холандски офицер на УНПРОФОР, кој
сведочеше дека населението можело да бира меѓу „бавна смрт“ и
заминување.
Обвинителите на ООН „погрешно ги протолкуваа фактите“
„Во ниту еден аспект од случајот, обвинителите не ја докажаа
кривичната одговорност на генерал Младиќ“, рече, на крајот од
завршните зборови, адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ, кој се
обиде да ги побие тврдењата на обвинителството.
Иветиќ ги негираше обвинувањата дека Младиќ и неговиот врховен
командант, Радован Караџиќ, „биле клучни партнери“ во здружен
злосторнички потфат, чија цел била да се создаде нова српска
држава, со трајно и насилно отстранување на муслиманите и
Хрватите од големи делови на територијата на Босна и Херцеговина.
„Како можеле да бидат такво нешто кога односите меѓу нив
понекогаш не биле добри ... и како можеле да соработуваат во
заеднички злосторнички потфат, кога немале исти ставови“, праша
Иветиќ.
Коментирајќи во врска со наводите на обвинителството дека доказ за
прогон на несрпското население е наредбата на Младиќ за „чистење
на Подриња“, бранителот изјави оти во оваа изјава се мислело „на
легитимна воена операција за расчистување на теренот, но оти
обвинителите и дале злонамерно значење“.
„Мора да се прави разлика помеѓу употребата на овој термин во
воените документи и присилното преместување“, рече Иветиќ.
Врзано за зборовите на обвинителот дека Младиќ и неговата војска
можеле да поминат низ Босна како низ „сирење“, бранителот рече
дека акциите на ВРС биле дефанзивни, а не агресивни.
„Младиќ со војската можеше да ја пресече Босна, но не го стори тоа,
туку се бранеше од нападите на босанската армија“, додаде Иветиќ.
Иветиќ Сараево го нарече „школски пример на бранет град, кој
станал легитимна цел бидејќи Армијата на БиХ ги сместила своите
капацитети меѓу цивилите, кои ги користела како човечки штит“.
За разлика од тоа, ВРС „внимателно ги бирала целите, за да не ги
загрози цивилите“, рече тој.
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На обвинувањата дека ВРС ги урнала џамиите во Фоча, бранителот на
Младиќ, повикувајќи се на сведоци, тврдеше дека тие се користеле
за воени цели.
„Кога за еден настан постои алтернативно објаснување, мора да
одлучите во корист на обвинетиот ... генералот Младиќ не може да
биде повикан на кривична одговорност заради тоа“, рече Иветиќ.
Говорејќи за обвиненијата за геноцид извршен во Сребреница во
јули 1995 година, бранителот истакна дека обвинителите „не знаеле
кога се одржал состанокот меѓу Младиќ и неговите соработници“,
на кој, како тврдат, било одлучено да се убијат муслиманските
затвореници.
„Обвинителите признаа дека пред оваа средба, не постоел здружен
злосторнички потфат, кој за цел имал убивање. Како може нешто да
се докаже надвор од разумно сомневање, кога обвинителството вели
дека не знае“, праша Иветиќ.
Одбраната настојуваше да го дистанцира Младиќ од наредбата
со која во септември 1995 година, тој одобрил пет тони гориво
за инженерски работи во Зворник, односно, како што тврдеа
обвинителите, за преместување на масовните гробници, во обид да
се прикрие злосторството во Сребреница.
Негирајќи ги наводите дека Младиќ знаел што има во тој документ,
Иветиќ рече дека „и други можеле да го искористат неговиот
потпис, дури и ако содржината на текстот му била непозната“.
За избувнувањето на војната, одбраната на Младиќ повторно
го обвини воениот претседател на Босна и Херцеговина, Алија
Изетбеговиќ, велејќи дека „повикувал на џихад“.
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15 ДЕКЕМВРИ 2016

Одбраната на Младиќ „ја
искривува реалноста“, изјави
обвинителството
Обвинителите на Хашкиот трибунал, на судењето на
Ратко Младиќ, ги отфрлија тврдењата изнесени во
завршните зборови на одбраната и изјавија дека
доказите покажуваат оти поранешниот командант
на Војската на Република Српска, ВРС, е виновен за
геноцид и други злосторства.

МКСЈ зграда. Фото Flickr ICTY

РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
„Доказите ја покажуваат вината на Младиќ, надвор од секакво
сомневање“, рече обвинителот Алан Тигер, пред Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија во Хаг во четвртокот,
коментирајќи ги, на последниот ден од изнесувањето на завршните
зборови, аргументите на одбраната.
Аргументите на одбраната, како што рече обвинителот, се базирани
на погрешни и лажни толкувања или на занемарување на доказите.
„Младиќ не бил супер човек, како што одбраната тврди дека сме
сугерирале, туку само човек кој имал доволно сили низ Босна да
помине како низ сирење и кој ги искористил тие сили да изврши
злосторства и да уништи заедница“, рече обвинителот Тигер.
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Младиќ е обвинет за геноцид врз Бошњаците од Сребреница извршен
во 1995 година, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во шест општини во 1992 година достигнал ниво
на геноцид, за тероризирање на населението во Сараево за време на
44-месечната опсада на главниот град на БиХ, како и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Обвинителите побараа на Младиќ да му биде изречена казна
доживотен затвор, а одбраната негово ослободување.
Тигер ги отфрли како „неосновани“ тврдењата на одбраната дека на
Младиќ му се суди „само затоа што е Србин“.
Според Тигер, одбраната на Младиќ, се обидела да ја префрли вината
врз претседателот на Република Српска (РС) и врховен командант на
ВРС, Радован Караџиќ.
Всушност, Караџиќ и Младиќ биле „клучни партнери во сите четири
заеднички злосторнички потфати (наведени во обвинението)“,
изјави тој.
„Тие заедно работеле на стратешката цел, одвојување на Србите од
муслиманите и од Хрватите и се сложиле дека е ова историска шанса
да се создаде српска држава со што помалку внатрешни непријатели,
како и околу средствата со кои тоа би се постигнало“, изјави Тигер.
Потсети на зборовите на сведокот на одбраната, Лука Драгичевиќ,
офицер на ВРС, дека Србите се „посилни, подобри, поубави и
попаметни од муслиманите.“
Како доказ дека ВРС, под команда на Младиќ, етнички ги чистела
општините низ целата земја, обвинителот ги цитираше зборовите
на генералот Младиќ дека „нема муслимани во Братунац“ и дека тој
„во целост е српски град“.
Како доказ за „геноцидната намера“ на Младиќ, да ги уништи
муслиманите во Сребреница, обвинителот ја цитираше неговата
изјава дека „дошло време за одмазда кон Турците на овие простори“.
Тигар го отфрли и обидот на бранителот, за злосторства во
општините и логорите за несрпското население, вината да ја
префрли врз полицијата на РС.
Потенцира дека ВРС и полицијата „заедно ги држеле логорите и
спроведувале етничко чистење“.
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Тврдењата на одбраната дека Армијата на БиХ самата пукала врз
својот народ во Сараево, со цел за тоа да ги обвини Србите, Тигар ги
нарече „инсинуации кои ја искривуваат реалноста“.
Го негираше тврдењето на бранителите дека ова го потврдил и
командантот на УНПРОФОР, Мајкл Роуз.
„Роуз изјави дека знаел за такви наводи во медиумите, но не и дали
тие се основани“, рече Тигер.
Ги отфрли и тврдењата на одбраната дека ВРС само „легитимно
возвраќала на огнот“, кој доаѓал од градот.
„Напротив, целиот град бил цел на жестоки гранатирања и
снајперски напади“, додаде обвинителот.
Како одговор на тезата на одбраната дека не постои писмена наредба
од Младиќ, сите муслимански затвореници од Сребреница да бидат
убиени, обвинителот истакна дека, според доказите, Младиќ тоа го
наредил „усно“.
Ги негираше тврдењата на одбраната дека жените, децата и
постарите лица не биле протерани од Сребреница, туку дека биле
„добронамерно преместени“.
Тој цитираше изјава на холандски офицер на УНПРОФОР, кој
сведочеше дека населението можело да бира меѓу „бавна смрт“ и
заминување.
Во продолжение, одбраната на
аргументите на обвинителството.

Младиќ

Пресудата се очекува во ноември 2017 година.
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13 ДЕКЕМВРИ 2016

Одбраната побара
ослободување на Младиќ
Последниот ден од излагањето на завршните зборови
на судењето на Ратко Младиќ во Хаг, одбраната
побара од судот на OОН, воениот командант на
Војската на Република Српска (ВРС), да биде ослободен
од обвинението за воени злосторства и за геноцид.
РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
Адвокатот на Младиќ, Дејан Иветиќ, последниот ден од излагањето
на завршните зборови на судењето на Младиќ во Хаг, изјави дека
„единствена чесна и праведна одлука е одлуката за ослободување,
бидејќи обвинителството не успеало да ја исполни својата обврска и
да ја докаже неговата одговорност“.
Младиќ е обвинет за геноцид врз Бошњаците извршен во Сребреница
во 1995 година, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во неколку општини во 1992 година достигнал
ниво на геноцид, за тероризирање на населението во Сараево за
време на 44-месечната опсада на главниот град на БиХ, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Иветиќ, конечните заклучоци ги фокусираше на обвиненијата за
геноцид во Сребреница, при што изјави дека Младиќ не може да
се смета за одговорен за егзекуцијата на повеќе од 7.000 Бошњаци,
извршена откако силите на босанските Срби ја зазеле оваа енклава.
„Одбраната не негира дека некои мажи и момчиња во Сребреница
биле трагично убиени поради лична одмазда, но убиствата немаат
никаква врска со ниту еден командант на Младиќ, ниту пак со
некоја негова намера“, рече тој.
Иветиќ истакна дека вистината за Сребреница никогаш нема да се
дознае и дека сторителите на злосторствата не делувале под команда
на Младиќ, туку биле „одмаздници“.
Обвинителите, од друга страна, за Младиќ побараа доживотна казна
затвор.
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На почетокот на денешното излагање, Иветиќ, рече оти тврдењето
дека ВРС спроведувала терор, го фабрикувале бошњачките власти,
со цел да привлечат меѓународна симпатија.
Тој цитираше дел од извештај на УНПРОФОР, во кој се вели дека
„гранатирањето значително се намалило ... но оти властите
продолжуваат да создаваат мит дека градот се бомбардира“.
Овој мит, рече Иветиќ, бил толку важен, што муслиманската страна
„го гаѓала со снајпери и го гранатирала сопствениот народ“, рече
Иветиќ.
Спротивно на обвинувањата, ВРС „внимавала да не напаѓа цивили“,
рече адвокатот на Младиќ.
Додаде дека Армијата на Босна и Херцеговина (АБиХ) имала
обврска да ги „оддели цивилите од воените објекти“, но оти тоа
не го направила. Напротив, таа им забранувала на цивилите да го
напуштат градот, додаде тој.
Иветиќ не негираше дека врз Сараево „бил исфрлен голем број
на гранати“, но истакна дека ВРС пропорционално одговарала на
нападите на АБиХ, на кои била изложена од Сараево.
„Главна воена цел била целосен прекин на непријателствата во
Сараево“, рече тој.
Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево
за време на 44-месечната опсада на главниот град на БиХ, за
геноцид врз Бошњаците во Сребреница во 1995 година, за прогон на
Бошњаците и на Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во неколку
општини во 1992 година достигнал размери на геноцид, и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Одбраната потенцира дека единствениот преживеан сведок кого
Хашкото обвинителство го донесе на судењето, Фадила Тарцин,
била сериозно повредена од граната испукана од силите на Алија
Изетбеговиќ, а не од војската под команда на Младиќ.
„Обвинителството како да ги сокрива злосторствата на силите на
Изетбеговиќ“, рече Иветиќ.
Бранителот, за избувнувањето на војната во Сараево, го обвини
Изетбеговиќ, потсетувајќи на неговите зборови дека е „подготвен
да го жртвува мирот, за суверена Босна и Херцеговина“.
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Силите на Изетбеговиќ, рече Иветиќ, го користеле присуството на
цивилите во градот за да се заштитат себеси, криејќи ги своите
команди во продавници и пошти, сместувајќи ги работилниците
за оружје во станбени згради и подруми, обучувајќи регрути во
основните училишта.
Иветиќ потенцира дека не постоел заеднички злосторнички потфат,
чија цел била тероризирање на жителите на градот.
Тој како „теории на заговор“ ги оцени тврдењата на одбраната дека
Младиќ на цивилите во Сараево им ја ускратувал хуманитарната
помош, водата, електричната енергија и доводот на гас.
Во четврток, обвинителството и одбраната, ќе имаат можност да ги
коментираат завршните зборови на другата страна.
Првостепената пресуда се очекува во ноември следната година.
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13 ДЕКЕМВРИ 2016

ВРС не го тероризирала
Сараево, тврди одбраната на
Младиќ
Во текот на излагањето на завршните зборови, на
судењето на Ратко Младиќ, кој е обвинет за воени
злосторства, одбраната изјави оти тврдењето
дека силите на босанските Срби под негова команда,
неселективно го гранатирале Сараево и ги гаѓале
цивилите со снајперски оган, е мит.
РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
Последниот ден од излагањето на завршните зборови на судењето
на воениот командант на Војската на Република Српска (ВРС),
пред Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија
(МКТЈ) во Хаг во вторникот, одбраната го отфрли обвинението дека
трупите на Ратко Младиќ, ги тероризирале граѓаните на Сараево,
за време на опсадата на градот во периодот од 1992 до 1995 година.
Адвокатот на Младиќ, Дејан Иветиќ, рече оти тврдењето дека ВРС
спроведувала терор, го фабрикувале бошњачките власти, со цел да
привлечат меѓународна симпатија.
Тој цитираше дел од извештај на УНПРОФОР, во кој се вели дека
„гранатирањето значително се намалило ... но оти властите
продолжиле да создаваат мит дека градот се бомбардира“.
Овој мит, рече Иветиќ, бил толку важен, што муслиманската страна
„го гаѓала со снајпери и го гранатирала сопствениот народ“, рече
Иветиќ.
Спротивно на обвинувањата, ВРС „внимавала да не напаѓа цивили“,
рече адвокатот на Младиќ.
Додаде дека Армијата на Босна и Херцеговина (АБиХ) имала
обврска да ги „тргне цивилите од воените објекти“, но оти тоа
не го направила. Напротив, таа им забранувала на цивилите да го
напуштат градот, додаде тој.
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Иветиќ не негираше дека врз Сараево „бил исфрлен голем број
на гранати“, но истакна дека ВРС пропорционално одговарала на
нападите на АБиХ, на кои била изложена од Сараево.
„Главна воена цел била целосен прекин на непријателствата во
Сараево“, рече тој.
Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево
за време на 44-месечната опсада на главниот град на БиХ, за
геноцид врз Бошњаците во Сребреница во 1995 година, за прогон на
Бошњаците и на Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во неколку
општини во 1992 година достигнал размери на геноцид, и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Одбраната потенцира дека единствениот преживеан сведок кого
Хашкото обвинителство го донесе на судењето, Фадила Тарчин,
била сериозно повредена од граната испукана од силите на Алија
Изетбеговиќ, а не од војската под команда на Младиќ.
„Обвинителството како да ги сокрива злосторствата на силите на
Изетбеговиќ“, рече Иветиќ.
Бранителот, за избувнувањето на војната во Сараево, го обвини
Изетбеговиќ, потсетувајќи на неговите зборови дека е „подготвен
да го жртвува мирот, за суверена Босна и Херцеговина“.
Силите на Изетбеговиќ, рече Иветиќ, го користеле присуството на
цивилите во градот за да се заштитат себеси, криејќи ги своите
команди во продавници и пошти, сместувајќи ги работилниците
за оружје во станбени згради и подруми, обучувајќи регрути во
основните училишта.
Иветиќ потенцира дека не постоел заеднички злосторнички потфат,
чија цел била тероризирање на жителите на градот.
Тој како „теории на заговор“ ги оцени тврдењата на одбраната, дека
Младиќ на цивилите во Сараево им ја ускратувал хуманитарната
помош, водата, електричната енергија и плинот.
Одбраната на Младиќ продолжува со своите завршни зборови.
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Случај Младиќ:
Обвинителството „не го
докажа“ геноцидот од 1992
година
Во текот на излагањето на завршните зборови на
судењето на Ратко Младиќ, одбраната изјави дека
обвинителството на Хашкиот трибунал не успеало
да докаже дека силите на поранешниот воен
командант на Војската на Република Српска, ВРС,
извршиле геноцид во шест босански општини во 1992
година.

Ратко Младиќ со својот адвокат Дејан Иветиќ во судницата на Хашкиот трибунал.

РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
Адвокатот на Младиќ, Дејан Иветиќ, пред Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) во Хаг, во понеделник
изјави дека обвинителите не докажале дека постоел координиран
план за геноцид во шестте општини во Босна и Херцеговина или
дека командантот на ВРС е одговорен за прогон и етничкото чистење
во овие општини.
Иветиќ за злосторствата ја обвини полицијата на Република Српска,
РС, и локалните власти, над кои Младиќ немал контрола.
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„Генерал Младиќ не може да одговара за делата на цивилната
власт“, рече Иветиќ.
74-годишниот Младиќ е обвинет за прогон на муслиманите и
Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во 1992 година, достигнал
размери на геноцид во шест општини: во Приедор, Фоча, Кључ,
Сански Мост, Котор Варош и во Власеница.
Нему му се суди и за геноцид извршен над Бошњаците во Сребреница
во 1995 година, за тероризирање на населението во Сараево за време
на опсадата на главниот град на БиХ, како и за земање на мировници
на ООН во заложништво.
Со цел да го поткрепи тврдењето дека не постоела геноцидна намера,
Бошњаците и Хрватите како етнички групи да бидат уништени,
Иветиќ изјави дека несрпското население од Србац, остананало да
живее во оваа општина сѐ до крајот на војната.
Истакна дека 10 отсто од припадниците на ВРС, на крајот на војната,
биле Бошњаци и Хрвати.
„Дали тие извршиле геноцид самите над себеси и над своите
семејства? Ова не е логично, како што не се лигични ниту тврдењата
на обвинителството, па затоа мора да го ослободите генералот
Младиќ“, им рече Иветиќ на судиите.
Според Иветиќ, генерал Младиќ, напротив, „апсолутно се залагал
за мирно решение“ и „правел сѐ да не дојде до зголемување на
насилствата“.
„Убиствата беа непланирани инциденти, кои генералот Младиќ
ниту ги одобрил, ниту пак ги смислил“, изјави неговиот адвокат.
Тој тврдеше дека несрпското население не заминувало бидејќи ВРС
го протерувала, туку дека едноставно „луѓето заминувале“ поради
војната и поради недостиг на потрепштини.
Дури и ако ВРС го преселувала населението од воените зони, тоа било
направено „привремено“, во согласност со Женевските конвенции,
додаде тој.
„Доказите не потврдуваат дека локалното население во рацете на
ВРС било насилно протерувано“, рече Иветиќ.
Што се однесува до злосторствата извршени во Приедор во 1992
година, кои обвинителството ги опиша како пример за геноцид,
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Иветиќ изјави дека бошњачките паравоени групи предизвикале
војна во општината.
ВРС водеча „легитимна акција“ за разоружување на паравоените
сили, иако некои Срби „претерано реагирале од страв да не се
повтори геноцидот врз нив, од Втората светска војна, а не заради
некаков план на Ратко Младиќ“, рече Иветиќ.
Додаде дека центрите за притвор во кои се извршени воени
злосторства над бошњачките и хрватските затвореници, биле
формирани од министерството за внатрешни работи на РС и
кризните штабови на локалните власти, а не од војската под
команда на Младиќ.
Иветиќ истакна дека Младиќ не добивал извештаи за злосторства
извршени над цивили, туку само за „легитимни акции против
паравоените сили“.
Нагласи дека не се докажани ниту обвиненијата дека ВРС, во
рудникот Томашица, погребала околу 500 цивили убиени за време
на офанзивата во регионот на Приедор.
„Според доказите, телата не ги закопала ВРС, туку МВР, чии
припадници носеле слични униформи“, рече Иветиќ.
Одбраната ќе го заврши излагањето на завршните зборови
во вторник, а обвинителството и одбраната, можност да ги
коментираат завршните зборови на другата страна, ќе имаат на 15
декември.
Пресудата се очекува следната година.
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Младиќ „не го наредил
масакрот во Сребреница“,
тврди одбраната
Во своите завршни зборови, на судењето на Ратко
Младиќ, адвокатите на воениот командант на
Војската на Република Српска (ВРС), изјавија дека
тој никогаш не ги наредил масовните убиства во
Сребреница и дека случајот кој се води против него, е
пристрасен.
ЕЛЕНОР РОУЗ
Пред Хашкиот трибунал во петок започна излагањето на завршните
зборови на одбраната на Ратко Младиќ, при што неговите адвокати
изјавија дека „несреќните убиства“ на Бошњаците од Сребреница
се дела на „лична одмазда“, над кои командантот на ВРС немал
контрола.
Во врска со обвиненијата за геноцид во Сребреница, кога силите на
босанските Срби во јули 1995 година извршија масакр над повеќе
од 7.000 мажи и момчиња, Бошњаци, адвокатот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, изјави оти нема докази дека Младиќ ги наредил убиствата.
„Што се однесува до несреќните убиства во Сребреница, одбраната не
негира дека некои луѓе се убиени како резултат на опортунистички
и неконтролирани дела на лична одмазда на некои припадници
на полицијата, на локалното население, па дури и на одметнати
припадници на безбедносните органи на ВРС“, изјави Лукиќ.
„Овие убиства не ги наредил генерал Младиќ и извршени се во
директна спротивност со наредбите на генерал Младиќ, кој во
неколку наврати и од страна на повеќе лица е снимен како вели дека
сите воени затвореници ќе бидат разменети“, додаде тој.
Не сите убиени Бошњаци од Сребреница биле цивили, рече Лукиќ,
додавајќи дека 70 проценти од жртвите ексхумирани од масовните
гробници, биле регистрирани војници на Армијата на Босна и
Херцеговина (АБиХ).
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Обвинителството не обезбеди доволно докази кои би го поткрепиле
обвинението за геноцид, додаде вториот адвокат на одбраната на
Младиќ, Дејан Иветиќ, кој истакна дека ваквото обвинение вклучува
намера да се извршат дела за уништување на една група, во целост
или делумно.
Иветиќ нагласи дека секој доказ со кој е оспорено обвинението
за геноцид, нуди доволно разумно сомнение за донесување на
ослободителна пресуда.
Младиќ секогаш инсистирал ВРС да ги почитува Женевските
конвенции и законите и обичаите на војување, рече Иветиќ.
Младиќ е обвинет за геноцид врз Бошњаците во Сребреница во
1995 година, за прогон на Бошњаците и на Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во неколку општини во 1992 година достигнал
размери на геноцид, за тероризирање на населението во Сараево за
време на 44-месечната опсада на главниот град на БиХ, и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Одбраната тврдеше дека Младиќ, спротивно на сликата за него како
„Балкански касапин“, не е чудовиште и дека тој се обидел кај своите
војници да всади чувство на „дисциплина, чест и храброст“.
ВРС е далеку од агресор кој вршел етничко чистење. Таа
водела одбранбена војна против заканата од исламската
фундаменталистичка „воена машинерија“, на чие чело беше
бошњачкиот воен претседател, Алија Изетбеговиќ, рече Лукиќ.
Тој емитуваше снимка на која Изетбеговиќ е во посета на единицата
муџахедини, кои пристигнале во БиХ, за да ја поддржат неговата
воена влада, борејќи се против силите на босанските Срби под
команда на Младиќ.
Лукиќ прикажа и снимка на која, како што рече, се гледаат членовите
на истата единица, како отсекуваат глави на српски борци.
На морничавата снимка, припадник на единицата, со нога стои на
отсечени глави на борци.
Лукиќ, силите на Изетбеговиќ ги спореди со ИСИС, и рече дека ВРС
била помалку бројна, лошо подготвена, „неорганизирана војска“.
Тој додаде дека Изетбеговиќ дошол на власт „заговарајќи исламски
фундаментализам“ и надмоќност на муслиманите над Србите.
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Кога би се прифатил аргументот на обвинителството, дека Младиќ
бил клучен дел од командната апаратура која со геноцид се обидела да
создаде етнички чиста српска држава, тоа би значело дека се верува
оти Србите дејствувале во вакуум, рече одбраната. Таа истакна дека
напротив, постоела мобилизација на босанските владини сили и
дека босанските Срби биле нападнати од разни војски, меѓу кои биле
и муџахедините, и Армијата на Босна и Херцеговина и хрватските
сили.
Обвинетиот, според Лукиќ, имал пристрасно судење, во текот на кое
обвинителството докажувало оти тој е одговорен за злосторствата
врз кои немал контрола, и дека му се суди само затоа што е „генерал
Младиќ“.
„Несрпската јавноста веќе го осуди мојот клиент“, рече Лукиќ,
тврдејќи дека судењето било полно со предрасуди и дека
обвинителите се обиделе да го претстават Младиќ како одговорен
„за сите злосторства што кој било Србин, некогаш ги извршил.“
Обвинителството, рече Лукиќ, настојуваше да го прикаже Младиќ
како „натчовек ... кој знаел и контролира сè ... и секого“ во Босна во
тоа време.
Што се однесува до обвинувањата за тероризирање на граѓаните на
Сараево, одбраната тврдеше дека надредените, на српските сили,
„постојано им зборувале да го задржуваат вооружениот оган“, додека
АБиХ ги користела граѓаните како човечки штит, разместувајќи
војници во цивилни згради, од каде што било пукано на српските
сили околу градот, рече Лукиќ.
Тој, во врска со обвиненијата дека силите на Младиќ извршиле
етничко чистење во некои општини, изјави дека цивилите
своеволно ги напуштиле општините, бидејќи немале работа, немало
храна и други потрепштини.
Одбраната ќе продолжи со изнесувањето на завршните зборови во
понеделник и вторник, а обвинителството и одбраната, можност да
ги коментираат завршните зборови на другата страна, ќе имаат на
15 декември.
Пресудата се очекува следната година.
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Обвинителите побараа казна
доживотен затвор за Младиќ
Обвинителството на Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) побара
од судиите на судот на ООН, да го осудат воениот
командант на Војската на Република Српска (ВРС),
Ратко Младиќ, на казна доживотен затвор за геноцид
и други воени злосторства.
БИРН
Во заклучокот на своите завршни зборови, изнесени пред Хашкиот
трибунал во среда, обвинителите изјавија дека Младиќ треба да биде
осуден на казна доживотен затвор за геноцид и други злосторства,
извршени за време на војната во Босна и Херцеговина, од 1992 до
1995 година.
„Дојде време, Ратко Младиќ, да одговара за секој својата жртва и
за сите заедници што ги уништи. Да се одреди некоја друга казна
освен најстрогата, доживотен затвор, би било ... навреда за жртвите
и спротивно на правдата“, рече обвинителот, Алан Тигер.
„Никој не може да ја замисли длабочината на страдањата за кои е
одговорен Младиќ“, додаде тој.
Обвинителот рече дека Младиќ, за време на војната во БиХ, бил
„господар на животот и смртта“, што го поткрепи тоа со зборовите
на Младиќ кои тој во летото 1995 година им ги упати на Бошњаците
евакуирани од Жепа: „Ви ги подарувам вашите животи“.
Претходно, обвинителот, Питер Меклоски, рече дека Младиќ имал
клучна улога во планирањето и извршувањето на геноцидот во
Сребреница, во рамките на заедничкиот злосторнички потфат, чија
цел била да се „убијат сите воено способни мажи муслимани“ во
Сребреница и да се протераат жените, децата и постарите лица.
„Геноцидната намера“ на Младиќ во Сребреница, обвинителството
ја докажуваше со неговата изјава: „Дојде моментот, по востанието
против дахиите, да им се одмаздиме на Турците од овој регион“,
која тој ја даде на 11 јули 1995 година, кога енклавата падна во рацете
на ВРС.
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Според обвинителот, геноцидната намера на Младиќ е очигледно
и во неговата порака до Бошњаците од Сребреница, која им ја
упатил еден ден подоцна, дека тие можат „или да преживеат или
да исчезнат“.
„Во рок од само шест дена по овие кобни коментари, војниците
на Младиќ заробија и убија повеќе од 7.000 мажи и момчиња
муслимани“, рече Мекклоски.
Како што истакна, судејќи по бројните докази, Младиќ и неговите
подредени офицери имале клучна улога во планирањето и
извршувањето на убиствата.
Обвинителот како „апсурдни“ ги отфрли тврдењата на
одбраната дека злосторствата во Сребреница, биле извршени од
неидентификувани „паравојници“ и „одмаздници“, заедно со
офицерите за безбедност на ВРС, над кои Младиќ немал контрола.
Тој изјави дека насилното протерување на муслиманите од
Сребреница, била цел која политичките и воените водачи на
Република Српска, ја прокламирале уште во 1992 година.
Меклоски цитираше директива дадена во март 1995 година, со
која Радован Караџиќ им наредил на силите на Младиќ, со „добро
обмислени операции“ во Сребреница, да создадат „неподносливи
услови на целосна несигурност, без надеж за натамошен опстанок и
живот на населението“.
Младиќ е обвинет за геноцид врз Бошњаците во Сребреница во
1995 година, за прогон на Бошњаците и на Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во неколку општини во 1992 година достигнал
размери на геноцид, за тероризирање на населението во Сараево за
време на 44-месечната опсада на главниот град на БиХ, и за земање
на мировници на ООН како заложници.
74-годишниот Младиќ изјави дека не е виновен по обвиненијата.
Одбраната ќе ги изнесе своите завршни зборови помеѓу 9 и 13
декември.
Пресудата се очекува во 2017 година.

- 49 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

07 ДЕКЕМВРИ 2016

Ратко Младиќ „го
тероризирал Сараево за
време на опсадата“
Во продолжение на изнесувањето на завршните
зборови на судењето на Ратко Младиќ, обвинителите
изјавија дека во текот на судењето, се докажало
оти воениот командант на Војската на Република
Српска (ВРС), го тероризирал Сараево со кампања на
артилериски и снајперски напади.
РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
Во средата, во текот на третиот и последен ден од презентацијата
на завршните зборови, обвинителот, Адам Вебер, пред Хашкиот
трибунал изјави дека ВРС, која била под команда на Младиќ, во текот
на три и пол годишната војна, врз Сараево отворала неселективен
артилериски оган и гаѓала цивили со снајпери.
Како доказ дека Младиќ давал наредби и ги одобрувал овие напади,
обвинителот во судницата објави снимка на пресретнат разговор од
мај 1992 година, на која Младиќ дава наредба за артилериски оган
врз сараевските населби Велешиќи и Пофалиќи, „бидејќи таму нема
многу Срби“.
„Да им ја развлечеме нивната памет, да не можат да спијат“, се
слушна Младиќ на снимката.
Ова, според обвинителот, е доказ дека целта на гранатирањето била
„ширење на терор“ меѓу населението на главниот град на БиХ.
Цивилите во Сараево, рече Вебер, во текот на војната, ВРС ги
подложила на „масовно бомбардирање, со кое било опфатено целиот
град“ или со спорадично гранатирање, што зависело од одлуката на
Младиќ.
Додаде дека Младиќ, заедно со Радован Караџиќ, нападите врз градот
ги користеле како средство за притисок врз владата во Сараево и врз
меѓународната заедница.
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„Ниту еден дел од градот не бил поштеден ... гаѓани се болници, луѓе
на погреби, во редици за вода и храна ... Не биле поштедени ниту
џамиите“, рече Вебер.
Обвинителот, докажувајќи дека снајперистите на ВРС, целеле и
цивили во Сараево, се повика на податоците на УНИЦЕФ од 1994
година, дека „на 40 отсто од децата во Сараево бил отворен директен
снајперски оган“.
На тврдењето на одбраната дека Младиќ забранил „офанзивен
оган“ и „напади врз цивилите“, обвинителот, прикажувајќи ги
наредбите, истакна дека генералот во продолжение навел „без моја
согласност“.
„Тоа не е исто што и забрана“, оцени Вебер.
Како доказ за односот на Младиќ кон цивилите, Вебер ги цитираше
неговите зборови од снимката прикажана во судот: „Секогаш кога
ќе дојдам во Сараево, убивам попат некого“.
Отфрлајќи ги тврдењата на одбраната дека Младиќ „не дал наредба
цивилите да бидат гаѓани со снајпер“, обвинителот потсети дека
Младиќ, во 1995 година, му признал на командантот на УНПРОФОР,
Руперт Смит, дека снајперските напади се интензивирани.
Тврдењето на одбраната дека ВРС „само реагирала“ на нападите на
Армијата на БиХ од Сараево, обвинителот го нарече „лажно“.
Вебер додаде дека и тврдењето на одбраната, дека Армијата на БиХ
ги извршила повеќето напади врз цивилите во Сараево „е без основа
или врз основа на непостоечки докази“.
Наодот на експертот за балистика на одбраната, Зорица Суботиќ, дека
двете експлозии на пазарот Маркале го предизвикале подметнати
мини, обвинителот ги отфрли како „теорија на заговор“.
„Сето тоа таа го измислила“, изјави обвинителот.
Вебер истакна дека одбраната сака Младиќ да го прикаже како
„херојски спасител“ на цивилите, со тврдењето дека му направил
„добро“ на населението.
„Ништо не може да биде подалеку од вистината“, изјави Вебер.
Според обвинителот, Младиќ, всушност, на исцрпените цивили во
Сараево им ја попречувал хуманитарната помош, дотокот на вода,
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електрична енергија и гас, и оти тоа го „користел како средство“ за
постигнување на своите цели.
„Тврдењето на одбраната, дека Младиќ не дал наредба за запирање
на помошта, е бизарно. Младиќ ја контролил и ограничувал помошта
на основните средства“, изјави Вебер.
Обвинителот ова го докажуваше со цитати од наредба на Младиќ, во
која се вели: „Веднаш сопрете го снабдувањето со вода, електрична
енергија и гас, за муслиманскиот дел на Сараево“.
Спротивно на тврдењето на одбраната дека на цивилите во Сараево
„секогаш им била овозможена слобода на движењето“ и дека тие
„никогаш не биле блокирани“, Вебер, рече дека Младиќ „бил горд
на блокадата на Сараево“.
„ВРС ги блокирала сите патишта кои водат надвор од градот и пукала
врз цивилите, кои се обидувале да заминат“, рече обвинителот.
Младиќ е обвинет за геноцид врз Бошњаците во Сребреница во
1995 година, за прогон на Бошњаците и на Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во неколку општини во 1992 година достигнал
размери на геноцид, за тероризирање на населението во Сараево за
време на 44-месечната опсада на главниот град на БиХ, и за земање
на мировници на ООН како заложници.
74-годишниот Младиќ изјави дека не е виновен по обвиненијата.
Одбраната ќе ги изнесе своите завршни зборови помеѓу 9 и 13
декември.
Пресудата се очекува во 2017 година.
Двете страни, можност да ги коментираат завршните зборови на
другата страна, ќе имаат на 15 декември.
Судењето започна во мај 2012 година, а пресудата се очекува во 2017
година.
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Ратко Младиќ „го фалел
етничкото чистење“
Во текот на вториот ден од презентацијата на
завршните зборови на судењето на Ратко Младиќ,
обвинителите на Хашкиот трибунал изјавија дека
воениот командант на Војската на Република
Српска (ВРС), ги фалел и унапредувал офицерите кои
учествувале во етничкото чистење и убиствата во
војната во БиХ.
РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
Обвинителот, Артур Тралди, пред Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ), во вторникот рече дека
тврдењето на одбраната, оти Ратко Младиќ за време на војната го
штител несрпското население во Босна и Херцеговина и ги казнувал
сторителите на злосторствата, е неточно.
Тралди истакна дека во текот на четири и пол години долгото
судење на Младиќ, доказите го покажале токму спротивното, дека
командантот на ВРС не само што не ги казнувал, туку тој дури и ги
унапредувал подредените кои биле одговорни за етничко чистење
и убиства.
Обвинителот го наведе примерот на Рајко Кушиќ, командант на
бригадата Рогатица, кого Младиќ го унапредил и покрај злосторствата
што неговите војници ги извршиле во општина Рогатица.
Додаде дека командантот кој со официјално писмо од Кушиќ побарал
да „се сопре масакрот“, бил тргнат од должноста.
Тралди истакна дека Младиќ го фалел Кушиќ, кој продолжил да
врши злосторства во регионот на Рогатица сѐ до 1995 година.
Младиќ е обвинет за геноцид во 1992 година
Во продолжение на изнесувањето на завршните зборови во
вторникот, хашките обвинители рекоа дека Ратко Младиќ е
одговорен за кампањата на етничко чистење и геноцид, што ја
спровеле силите на босанските Срби, кои биле под негова команда
во 1992 година, како и за геноцидот во Сребреница во 1995 година.
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Обвинителот, Артур Тралди, пред судот изјави дека само за една
недела, во јули 1992 година, ВРС со „брутална сила“ ги нападнала
и уништила неселбите во Приедор, при што биле убиени стотици
лица од несрпска националност, а поголемиот дел од населението
било протерано или незаконски затворено во логорите Омарска,
Кератерм и Трнопоље.
Тралди рече дека мажите, муслимани и Хрвати, биле тепани,
некои и до смрт, а жените и девојките биле силувани. Условите во
преполните логори биле „нехумани“, нагласи Тралди.
Обвинителот се спротивстави на тврдењата на одбраната на
Младиќ дека цивилните власти и полицијата биле виновни за
злосторствата во логорите и презентираше докази дека војниците
го носеле затвореници во логорите и дека тие ги чувале.
Додаде дека за една недела во Приедор, биле убиени 1.500 луѓе,
а нивните тела биле фрлени во масовна гробница во рудникот
Томашица.
Тралди ги отфрли наводите на Младиќ дека ВРС не ги закопала
останките на жртвите во Томашица и приложи докази дека при ова
била користена дури и воена машинерија.
Обвинителот Алан Тигер, пак, истакна дека „злосторствата и
геноцидот биле потребни средства за трајно отстранување на
несаканото несрпско население од териториите што српските
водачи ги сакале за себе“.
Истакна дека доказите водат до заклучок дека Младиќ и другите
учесници во здружениот злосторнички потфат, имале геноцидна
намера, да ги уништат Бошњаците и Хрватите во Приедор.
„Несомнена е намерата на Младиќ да ги уништи несрпските
заедници, а таквата намера се нарекува геноцид“, заклучи Тигер.
Во судницата објави снимка на која Младиќ вели: „Секоја чест,
Кушиќ“, нарекувајќи го „заслужен офицер“.
„За да се напредува во ВРС, било неопходно да се биде успешен
етнички чистач“, рече Тралди.
Како доказ дека Младиќ знаел за злосторствата и наредил да се
сокријат, Тралди ја наведе белешката од воениот дневник на
генералот, во која стои дека информациите за масовната гробница
во рудникот Томашица, во близина на Приедор, мора да станат
недостапни.

- 54 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

„Младиќ ја фалел успешната кампања на етничко чистење, тој не ги
казнувал сторителите“, рече обвинителот.
Тралди ги отфрли како „сиромашни и козметички“ наредбите
на Младиќ за почитување на меѓународните воени прописи и на
Женевските конвенции.
Обвинителот изјави дека „никој не бил казнет, дури и кога
сторителите признале, а оружјето и телата на жртвите биле
достапни ... бидејќи војниците го правеле она што требале да го
направат, а тоа е, етнички да ја исчистат територијата“.
Одговарајќи на тврдењата на одбраната на Младиќ дека 3.000 лица
од несрпска националност, за време на војната останале да живеат
во општина Сански Мост, обвинителот рече дека пред конфликтот
во општината живееле 28.000 такви лица.
Тралди како потврда на ова, ги наведе документите на властите на
босанските Срби, во кои се споменува „потребата за отстранување
на несрбите“.
„Овие луѓе се протерани со ужасни злосторства, масовни апсења,
масакри, со уништување на села“, рече обвинителот, наведувајќи
го како пример убиството на 29 жени и деца во селото Хрустово, во
близина на Сански Мост, во мај 1992 година.
Младиќ е обвинет за геноцид над Бошњаците во Сребреница во
1995 година, за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој наводно достигнал размери на геноцид во неколку
други општини, за тероризирање на цивилите во Сараево за време
на 44-месечната опсада и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Во масакрот во Сребреница, силите на босанските Срби убија повеќе
од 7.000 муслимански мажи и момчиња, додека за време на опсадата
на Сараево, од снајперски оган, во гранатирањето или под други
околности, животот го загубиле 10.000 луѓе.
74-годишниот Младиќ изјави дека не е виновен по обвиненијата.
Обвинителството ќе заврши со презентацијата на своите завршни
зборови во среда, а одбраната своите ќе ги изнесе од 9 до 13 декември.
Двете страни, можност да ги коментираат завршните зборови на
другата страна, ќе имаат на 15 декември.
Судењето започна во мај 2012 година, а пресудата се очекува во 2017
година.
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Младиќ бил клучна фигура
во злосторства во БиХ, тврдат
обвинителите на МКТЈ
Обвинителите на Меѓународниот кривичен трибунал
за поранешна Југославија (МКТЈ), во текот на
првиот ден од излагањето на завршните зборови на
судењето на Ратко Младиќ, изјавија дека воениот
командант на Војската на Република Српска (ВРС),
одиграл клучна улога во бруталниот план за
„чистење“ на територијата на БиХ од несрпското
население.
ЕЛЕНОР РОУЗ
Обвинителите, во понеделник, пред МКТЈ, на судењето на Ратко
Младиќ, почнаа со излагањето на своите завршни зборови, при
што нагласија дека поранешниот командант на ВРС, имал цврста
контрола врз силите, кои за време на војната во БиХ, 1992-1995,
извршиле геноцид.
Иако адвокатите на Младиќ тврдеа дека тој бил релативно
маргинален играч и дека не секогаш имал контрола врз силите на
босанските Срби, кои биле ангажирани во кампањата на етничко
чистење, обвинителот Алан Тигер изјави дека ова е „бесмислено“ и
дека доказите ја покажале „апсурдноста на улогата (на Младиќ) како
секундарна фигура“.
За да го побие тврдењето дека Младиќ бил заштитник на босанските
муслимани, Тајгер покажа видео снимки на која Младиќ се наоѓа на
состанок со други генерали, на која, како што рече Тигер, може да се
почувствува неговото „доминантно присуство“, додека им упатува
закана на бошњачките претставници со зборовите: „Можете или да
преживеете или да исчезнете“.
Пред судот, исто така, беше прикажана видео снимка на која Младиќ
во 1994 година разговара со Србин од Канада, при што му вели: „Кога
и да дојдам во Сараево, попатно убивам некого“.
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На снимката, Младиќ вели дека дошло време за одмазда кон
„Турците“ (назив кој се користел за Бошњаците) и на која се фали
како нивните села се „уништени“.
Овие зборови, рече Тигер, ја демонстрираат „гордоста и
задоволството“ на Младиќ поради камањата на етничко чистење,
спроведена од силите под негова команда, како и неговото
„непочитување на жртвите“.
Цитирајќи изјави на официјални лица на ВРС, која била под команда
на Младиќ, како и на вработени лица во ООН, Тигер нагласи дека
командниот синџир е јасен и дека Младиќ имал „високо ниво на
власт и знаел за активностите на своите сили“.
Обвинителството тврди дека клучната цел на високото раководство
на босанските Срби, меѓу кои биле и Караџиќ и Младиќ – а тоа била,
формирање на етнички чиста српска држава – веќе била поставена
како цел кога во 1992 војната избувнала.
Тие се обиделе со етничкото чистење да ја сменат „фактичката
состојба“ на етничкиот состав на териториите кои тие сакале да
ги контролираат, со цел да се изврши притисок во преговорите со
босанската влада, рече Тигер.
Под закана од воена сила, каде што Младиќ бил главен играч, од
босанската влада се барало или да се согласи со условите или да се
соочи „со автопатот кон пеколот и страдањата“, додаде тој.
Младиќ, кој беше на чело на ВРС од мај 1992 година, е обвинет за
геноцид врз Бошњаците во Сребреница во 1995 година, за прогон
на муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој наводно
достигнал размери на геноцид во неколку други општини, за
тероризирање на цивилите во Сараево за време на 44-месечната
опсада и за земање на мировници на ООН како заложници.
Во масакрот во Сребреница, силите на босанските Срби убија повеќе
од 7.000 муслимански мажи и момчиња, додека за време на опсадата
на Сараево, од снајперски оган, во гранатирањето или под други
околности, животот го загубиле 10.000 луѓе.
74-годишниот Младиќ изјави дека не е виновен по обвиненијата.
Обвинителството ќе заврши со презентацијата на своите завршни
зборови во среда, а одбраната своите ќе ги изнесе од 9 до 13 декември.
Двете страни, можност да ги коментираат завршните зборови на
другата страна, ќе имаат на 15 декември.
Судењето започна во мај 2012 година, а пресудата се очекува во 2017
година.
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Завршни зборови на судењето
на Ратко Младиќ
Почнува изнесувањето на завршните зборови во
случајот против воениот командант на Војската на
Република Српска (ВРС), генералот Ратко Младиќ, кој
полека се доближува до својот крај по четири и пол
години судење, по обвиненијата за геноцид и воени
злосторства.
ЕЛЕНОР РОУЗ
Обвинителството, на судењето на Ратко Младиќ пред Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) во Хаг, ќе ги
сумира своите аргументи од понеделник до среда, додека одбраната,
своите завршни зборови ќе ги презентира од 9 до 13 декември.
Двете страни, можност да ги коментираат завршните зборови на
другата страна, ќе имаат на 15 декември.
74-годишниот воен командант на ВРС е обвинет за геноцид над
Бошњаците од Сребреница, извршен во 1995 година, за прогон на
Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој достигнал
размери на геноцид во неколку други општини, за тероризирање
на населението во Сараево за време на опсадата на градот, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Во текот на судењето, доаѓаше до застој, поради лошата здравствена
состојба на поранешниот командант, кој тврди дека е невин, но и
поради бројните обиди на одбраната да го пролонгира процесот.
Неговите адвокати во неколку наврати се обидоа да го одложат
изнесувањето на завршните зборови за пролет следната година.
Така, во јули, во обид да ја одложи постапката, одбраната вложи
жалба заради „систематски предрасуди“ на Хашкиот трибунал,
тврдејќи дека судиите на главниот претрес, Алфонс Орие и Кристоф
Флуж, како и претседателот на судот Кармил Агиус, претходно веќе
донеле заклучок за вината на Младиќ, поради што правичното
судење не било можно.
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Адвокатите на Младиќ, како пример наведоа претходно донесени
пресуди на Хашкиот трибунал во врска со Сребреница и Сараево, во
кои биле вклучени Агиус, Орие и Флуж.
Нивната жалба не беше прифатена, а Агиус во септември изјави
дека нема да го разгледува барањето на одбраната, додавајќи дека
нема „ниту една нерешена жалба (на одбраната на Младиќ) во врска
со наводната пристрасност“.
Младиќ, многумина го сметаат за клучна раководна фигура во
напорите на српските сили, во војната 1992-1995, да ја исчистат
БиХ од Бошњаците и Хрватите, во обид да се создаде етнички чиста
држава.
Роден е во Божиновиќи, источна Босна, во 1942 година. Младиќ бил
офицер во Југословенската народна армија (ЈНА). Во почетокот на
90-тите години, во неколку наврати е унапреден, а чин генерал
добива на почетокот на војната во БиХ, во мај 1992 година.
Воениот командант на ВРС е обвинет во 1994 година, но го користи
своето големо влијание и го избегнува апсењето сѐ до 2011 година, во
кој период Србија се најде под меѓународен притисок да го предаде
Младиќ или да се соочи со застој во процесот поврзан со нејзините
напори да стане членка на ЕУ.
Младиќ беше уапсен во селото Лазарево во близина на Зрењанин,
северна Србија, по 16 години поминати во бегство. Неговото судење
започна во мај 2012 година.
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Случај Младиќ: Следната
недела започнува излагањето
на завршните зборови
Обвинителство на 5 декември, на судењето на
поранешниот командант на Главниот штаб на
Војската на Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ, кој
е обвинет за воени злосторства и геноцид, ќе започне
со излагањето на своите завршни зборови.
БИРН
Четири и пол години по почетокот на судењето на Младиќ,
обвинителството и одбраната, на почетокот на следната недела, ќе
ги сумираат своите аргументи, соопшти во средата Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ).
Според одлуката на Хашкиот суд, обвинителите ќе ги презентираат
своите завршни зборови од 5 до 7 декември, за одбраната, од 9 до 13
декември.
Двете страни, како што е наведено во одлуката, на 15 декември ќе
можат да се осврнат на завршните зборови на спротивната страна.
На оваа одлука тие можат да поднесат жалба. Одбраната на Младиќ
во неколку наврати побара, излагањето на завршните зборови, да
биде одложено за пролет следната година.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во неколку
општини достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на цивилите
во Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
Младиќ беше уапсен во Србија во 2011 година, по 16 години поминати
во бегство. Неговото судење започна во мај 2012 година.
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Случај Младиќ: Трибуналот
одби да ги разгледа наводите
за пристрасност
Хашкиот трибунал одби да го разгледа барањето
на одбраната на воениот командант на Војската на
Република Српска, ВРС, Ратко Младиќ, во кое се бара
прекинување на постапката што се води против
него, поради „системска пристрасност“ на судот.
JUSTICE REPORT
Претседателот на Хашкиот трибунал, судијата Кармел Агиус, во
среда изјави дека нема да го разгледа барањето, бидејќи адвокатите
на Младиќ не ја навеле „правната основа“ за прекинување на
постапката.
Агиус додаде дека нема „ниту една нерешена жалба (на одбраната на
Младиќ) во врска со наводната пристрасност“.
Одбраната на Младиќ, во средината на јули оваа година, побара
суспендирање на постапката против поранешниот командант на
ВРС во Хашкиот трибунал, заради „системска пристрасност“.
Одбраната побара судењето да се прекине и да се формира работна
група на Советот за безбедност на Обединетите нации, која во рок
од три месеци ќе подготви извештај за тоа, дали на Младиќ му се
прекршени правото на фер судење и пресумпцијата на невиност.
Одбраната посочи дека членовите на Судскиот совет, Алфонс Орие и
Кристоф Флуж, како и самиот Агиус, претходно усвоиле заклучоци
за вината на Младиќ, со што се оневозможува правичното судење.
Адвокатите на Младиќ, како пример наведоа претходно донесени
пресуди на Хашкиот трибунал во врска со Сребреница и Сараево, во
кои биле вклучени Агиус, Орие и Флуге.
Во пресудите за Сребреница, Младиќ е именуван како член на здружен
злосторнички потфат, кој имал за цел убиство на военоспособните
мажи Бошњаци.
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Одбраната негодуваше и поради тоа што Теодор Мерон, претседател
на Механизмот за меѓународни трибунали, кој ќе ја води жалбената
постапка во случајот на Младиќ, изјавил дека поранешниот генерал
е виновен.
Адвокатите на Младиќ тврдат дека Мерон изјавил оти „Трибуналот
нема да ја смета својата работа за завршена, сѐ додека Караџиќ и
Младиќ не бидат изведени пред лицето на правдата“.
„Јасно е дека не постои презумпција на невиност за обвинетиот пред
овој Трибунал. Освен поништување на постапката, единственото
можно решение е траен прекин на постапката, поради сериозни
повреди на човековите права“, се вели во поднесокот на адвокатите.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во неколку
општини достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на граѓаните
на Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како
заложници.
Завршните зборови се закажани за декември оваа година.
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Ратко Младиќ бара
стопирање на „пристрасното“
судење
Адвокатите на поранешниот командант на Војската
на Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ, побараа
стопирање на неговото судење и изземање на двајца
судии, поради „систематска пристрасност“ на судот
на ООН во Хаг.

Младиќ. Фото Flickr ICTY.

ДЕНИС ЏИДИЌ
Адвокатите на Младиќ во среда побараа прекинување на судскиот
процес, во кој тој е о бвинет за геноцид и воени злосторства, како и
изземање на судиите Алфонс Орие и Кристоф Флуге и назначување
на нови непристрасни судии на нивно место.
Тие побараа формирање на специјална работна група на Советот за
безбедност на Обединетите нации, која, во рок од три месеци, ќе
состави извештај за тоа дали правото на Младиќ на фер судење и на
пресумпција на невиност, биле повредени.
„Суштината на проблемот е во тоа што судиите Орие и Флуге, донесоа
значајни заклучоци за него. Ова ја загрозува нивната можност да
бидат непристрасни“, нагласија адвокатите.
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Тие тврдат дека Орие и Флуге, како и претседателот на Хашкиот
трибунал, Кармил Агиус, претходно донеле заклучоци за вината на
Младиќ, што оневозможува чесно судење.
Адвокатите на Младиќ, како пример наведоа претходно донесени
пресуди на Хашкиот трибунал во врска со Сребреница и Сараево, во
кои биле вклучени Агиус, Орие и Флуге.
Во пресудите за Сребреница, Младиќ е именуван како член на здружен
злосторнички потфат, кој имал за цел убиство на военоспособните
мажи Бошњаци.
Одбраната негодуваше и поради тоа што Теодор Мерон, претседател
на Механизмот за меѓународни трибунали, кој ќе ја води жалбената
постапка во случајот на Младиќ, изјавил дека поранешниот генерал
е виновен.
Адвокатите на Младиќ тврдат дека Мерон изјавил оти „Трибуналот
нема да ја смета својата работа за завршена, сѐ додека Караџиќ и
Младиќ не бидат изведени пред лицето на правдата“.
„Јасно е дека не постои презумпција на невиност за обвинетиот пред
овој Трибунал. Освен поништување на постапката, единственото
можно решение е траен прекин на постапката, поради сериозни
повреди на човековите права“, се вели во поднесокот на адвокатите.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во неколку
општини достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на граѓаните
на Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како
заложници.
Исто така, во средата, Хашкиот трибунал одлучи дека нема доволно
докази оти членот на одбраната на Радован Караџиќ, Горан
Петронијевиќ, е виновен за непочитување на судот, заради давање
доверливи информации на медиумите.
Петронијевиќ на медиумите им откри дека Караџиќ поднел барање
за привремено ослободување од притвор, но Хашкиот трибунал
оцени дека адвокатот не знаел дека ова барање е доверливо.
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16 ЈУНИ 2016

Случај Младиќ: Обвинителите
побиваа сведоштво за
нападот на Маркале
На судењето на Ратко Младиќ, обвинителството
го побиваше тврдењето на сведокот на одбраната,
Андреј Демуренко, дека Војската на Република Српска,
ВРС, не можела да ја исфрли гранатата, која на
пазарот Маркале во Сараево, во 1995 година, убила
десетици граѓани.
JUSTICE REPORT
Рускиот полковник Демуренко, кој за време на војната во Босна и
Херцеговина бил началник на штабот на УНПРОФОР во секторот
Сараево, изјави дека ВРС не можела да ја исфрли гранатата која на
пазарот Маркале, во летото 1995 година, убила десетици граѓани на
Сараево.
Тој сведочеше дека со својот тим, ги посетил сите места околу
Сараево под контрола на ВРС, во насока од која според истрагата
на УНПРОФОР, дошла гранатата, и оти никаде не нашол траги од
дејство на минофрлач. Овие позиции, според Демуренко, не биле
соодветни за минофрлачи.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Алан Тигер, рече
дека Демуренко погрешно ја разбрал насоката на гранатата, што ја
утврдиле француските експерти на УНПРОФОР, поради различните
мерни единици.
Сведокот, сепак, рече дека тоа „не било важно“ и дека се служел со
насоката на гранатата што на картата ја нацртале токму француските
истражители, испитувајќи ги сите можни позиции за поставување
на минофрлачи.
Тајгер потенцира дека Демуренко од технички причини го
истражил само потесното, а не и поширокото подрачје на можните
минофрлачки позиции.
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Рускиот полковник одговори дека и тоа „не е важно“, потврдувајќи
дека ги истражил сите позиции на насоката на долет на гранатата,
што ја утврдил францускиот УНПРОФОР.
Обвинителството наведе дека Демуренко не ги зел предвид сите
видови на минофрлачки гранати што можеле да бидат исфрлени
врз пазарот Маркале и дека, според тоа, игнорирал оти нападот
можел да биде извршен од 12 локации, а не 6, што тој, како што
тврди, ги посетил.
Според обвинителот, разликата во растојанието на овие позиции
и оние што Демуренко ги истражил, изнесува и до еден и пол
километар.
„Табелите на гаѓање тоа јасно го покажуваат, но тоа не менува
ништо, бидејќи ние ги посетивме сите места на можно исфрлање
на линијата на долетот, која беше долга 6 километри од точката на
удар“, одговори Демуренко, тврдејќи дека ова растојание е краен
домет на минофрлачот.
Сведокот рече дека тој, со своите истражители, тргнал од местото на
експлозијата, кон ридовите околу Сараево, во насока од која, според
УНПРОФОР, долетала гранатата и дека ги испитал сите можни
минофрлачки локации.
На прашање на судиите дали на позициите на Армијата на Босна и
Херцеговина (АБиХ) на таа линија, видел минофрлачки позиции,
Демуренко одговори одречно.
Како цел на истрагата, рускиот офицер го наведе „отфрлањето
на лагите“, дека „српските агресори“ ја исфрлиле гранатата врз
Маркале.
На прашање на судијата дали тоа значи дека однапред знаел дека
српските сили не се одговорни, Демуренко одговори: „Се разбира
дека не. Доколку на територијата на ВРС најдевме позиција за напад,
отворено ќе го кажев тоа“.
Обвинителот Тигар вкрстеното испрашување на Демуренко ќе го
продолжи утре.
Младиќ, воен командант на ВРС, е обвинет за тероризирање на
цивилите во Сараево со артилериски и снајперски напади, од 1992
година до 1995 година.
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Според обвинението, гранатата што на 28 август 1995 година на
пазарот Маркале убила 43, а повредила 75 лица, била исфрлена од
позициите на ВРС околу градот.
Генерал Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница, како и за
прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во
шест општини достигнал ниво на геноцид.
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13 ЈУНИ 2016

Случај Младиќ: Почнува
сведочењето на последната
група сведоци
Судењето на Ратко Младиќ пред Хашкиот трибунал,
продолжува по повеќе од еден месец пауза, до која
дојде поради тешкотии што ги имаше одбраната да
обезбеди сведоци на судењето.
JUSTICE REPORT
До крајот на оваа недела, исказ треба да дадат последните сведоци
на одбраната на Младиќ, најави пред Советот за безбедност на
Обединетите нации минатата недела, главниот обвинител Серж
Брамерц.
Брамерц рече дека презентацијата на доказите на одбраната, треба
да биде завршена до крајот на оваа недела и дека судиите на есен ќе
можат да ги слушнат завршните зборови и на обвинителството и
на одбраната.
Меѓу сведоците ќе биде и рускиот офицер, полковник Андреј
Демуренко, кој во 1995 година бил одговорно лице во седиштето на
УНПРОФОР во Сараево.
Демуренко, кој исто така беше сведок на одбраната на судењето
на поранешниот водач на босанските Срби, Радован Караџиќ,
изјави дека Војската на Република Српска (ВРС), не можела да биде
одговорна за гранатирањето на пазарот Маркале во Сараево, во
август 1995 година, кога загинаа 43, а беа повредени 75 лица.
Според обвинителството, ВРС, која била под команда на Младиќ, е
одговорна за овој напад.
Поранешниот командант на ВРС, е обвинет за геноцид во Сребреница,
за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој
во шест општини достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР
како заложници.
Младиќ беше уапсен во Белград во 2011 година, по 16 години
поминати во бегство. Неговото судење започна во 2012 година и
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беше пропратено со неколку застои поради лошата здравствена
состојба на Младиќ.
Првостепената пресуда на генерал Младиќ, како што пред Советот за
безбедност на ООН соопшти претседателот на МКТЈ, судијата Кармел
Агиус, треба да му биде изречена до ноември 2017 година.
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18 МАЈ 2016

Србија ослободи десет лица
обвинети дека го криеле
Ратко Младиќ
Првиот основен суд во Белград ослободи десет
лица обвинети дека му помагале на поранешниот
командант на војската на Република Српска (ВРС),
Ратко Младиќ, додека бил во бегство, да го избегне
апсењето врз основа на обвинението за воени
злосторства, во 2000-тите години.
JUSTICE REPORT
Ивана Рамиќ, портпарол на Првиот основен суд во Белград, за БИРН
потврди дека обвинението е одбиено, бидејќи „настапила апсолутна
застареност на кривичното гонење“.
Со пресудата се ослободени Станко Ристиќ, Лилјана Васковиќ,
Борислав Ивановиќ, Предраг Ристиќ, Саша Бадњар, Ратко Вучетиќ,
Татјана Васковиќ-Јањушевиќ, Бојан Васковиќ, Марко Лугоња и
Благоје Говедарица.
Тие беа под обвинение дека, во различни временски периоди од 2002
до 2006, му помагале на Младиќ да не биде откриен, иако знаеле
дека Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија,
МКТЈ, издал налог за негово апсење.
„На денешната пресуда, обвинителството има право на жалба“,
рече Рамиќ.
Како главен организатор на јатаците, во обвинението беше
именуван офицерот на ВРС, Јово Ѓого, но тој почина во текот на
судскиот процес.
Младиќ беше уапсен во 2011 година во селото Лазарево во близина на
Зрењанин, северна Србија, по 16 години поминати во бегство.
Нему, пред Хашкиот трибунал, му се суди за геноцид извршен во
1992 година во седум босански општини, за геноцид извршен во
Сребреница во 1995 година, за тероризирање на граѓаните на Сараево
и за земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
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26 АПРИЛ 2016

Сведок изнесе забелешки на
наодите од ексхумациите во
Томашица
Сведочејќи на судењето на поранешниот воен
командант на Војската на Република Српска (ВРС),
генералот Ратко Младиќ, вештак на одбраната
се обиде да оспори дека жртвите ексхумирани од
масовните гробници во рудникот Томашица, во
близина на Приједор, биле егзекутирани од страна на
српските сили.
JUSTICE REPORT
Вештакот за демографија, Светлана Радовановиќ, во вторникот
пред Хашкиот трибунал изјави дека во извештајот на експертот за
демографија на обвинителството, требало, освен егзекуција, да се
остави можноста дека жртвите ексхумирани во Томашица можеби
починале во борби.
Радовановиќ тврдеше дека експертот за демографија на
обвинителството, Ева Табеау, констатирала дека сите жртви
починале од насилна смрт, но оти морала да остави можност дека
некои жртви загинале во борби, а врз основа на датумот и со оглед
дека во тој период навистина се воделе борби.
„На овој начин се инсинуира дека сите смртни случаи се резултат на
егзекуција или етничко чистење...А факт е дека сите смртни случаи
не настанале под овие околности, бидејќи имаше податоци и за
борби“, рече Радовановиќ.
Радовановиќ тврдеше дека експертот по судска медицина на
Хашкото обвинителство, Џон Кларк, не ја отфрлил можноста некои
од жртвите во Томашица, да биле убиени во борба.
Табеау, како што оценува Радовановиќ, на крајот од својата
експертиза неправилно заклучила дека жртвите во Томашица
страдале под брутални околности и во кампањата на етничко
чистење, што претходно никогаш не го спомнала во некој од своите
извештаи.
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Од масовната гробница Томашица и од секундарната гробница
Јакарина коса, Меѓународната комисија за исчезнати лица
ексхумира 600 тела. Тие наводно биле убиени од страна на силите
на босанските Срби под команда на Младиќ.
Младиќ е обвинет за геноцид извршен во 1992 година во седум
босански општини, вклучувајќи го и Приједор, и за геноцид
извршен во Сребреница во 1995 година, како и за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како
заложници.
Радовановиќ ќе продолжи со своето сведочење во четврток.
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25 АПРИЛ 2016

Британски разузнавачи
„никогаш не ветиле“ дека ќе
му помогнат на Младиќ
Сведок на одбраната на Младиќ, пред Хашкиот
трибунал изјави дека во 1995 година се обидел да го
убеди Ратко Младиќ да се предаде, негирајќи дека му
ветил оти британски разузнавачи ќе му помогнат да
го избегне кривичното гонење.
JUSTICE REPORT
Во текот на вкрстеното испрашување пред Хашкиот трибунал во
понеделникот, вештакот на одбраната, Зоран Станковиќ, рече дека
во есента 1995 година, го убедувал обвинетиот да му се предаде на
Трибуналот, негирајќи дека му понудил, британски разузнавачи „да
му го тргнат“ обвинението.
Хашките обвинители на Станковиќ му пуштија снимка на која
се слуша како на Младиќ му вели дека британски разузнавачи се
заинтересирани да „застанат зад него“, дека се „исклучително
моќни“ и дека можат „да го тргнат обвинението“.
Објаснувајќи дека тој знаел оти Младиќ го снима разговорот,
Станковиќ рече дека бил свесен оти обвинението не може да се
повлече пред судењето.
„Јас всушност го повикував Младиќ да му се предаде на Трибуналот“,
рече тој.
Иако на снимката вели дека во Лондон се сретнал со „шефот на
британскиот одделот за разузнавање“, Станковиќ на судењето рече
дека ова не било баш точно.
Тој, како што рече, во станот на новинарката Нора Белоф, која му
рекла дека пред да стане новинарка шпионирала за британската
разузнавачка служба за време на Втората светска војна во Москва,
разговарал со непознат маж за Младиќ и обвинението.
„Младиќ уште тогаш немаше доверие во никого и јас знаев дека ме
снима, кога ми рече да зборувам погласно“, рече Станковиќ.
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„Јас само му пренесов порака, јас бев курир. Тој сам носеше одлуки“,
рече Станковиќ.
Снимениот разговор е воден во октомври 1995 година во Бања Лука,
кога Младиќ веќе беше обвинет од Хашкиот трибунал. Касетите со
аудио записите и воената евиденција на Младиќ беа запленети при
претресот на неговиот стан во Белград во 2008 година.
Откако обвинителството укажа дека верува оти тој не е веродостоен
сведок, поради пријателските односи со Младиќ, Станковиќ изјави
дека во 1993 година извршил обдукција на телото на ќерката на
генералот, Ана, која извршила самоубиство, но дека тоа не значи
оти е негов близок пријател.
„Можам да кажам дека за него и за другите како него, кои ги
изгубиле своите деца, во чии случаи јас ја вршев обдукцијата, бев
подготвен 24 часа да одговорам на повик“, рече тој.
„Му се молам на бога никого да не го поврзува такво пријателство“,
рече Станковиќ.
По оваа изјава Младиќ со шамиче ги бришеше очите во судницата.
Тој, сепак, рече дека блиските односи со Младиќ не влијаеле на
објективноста при анализата на наодите од обдукцијата на судењето.
Станковиќ минатата недела ги оспори извештаите на експертите
на обвинителството за резултатите од обдукцијата на телата
ексхумирани од масовните гробници во рудникот Томашица, во
близина на Приједор, и гробниците околу Сребреница.
На Ратко Младиќ му се суди за геноцид извршен во 1992 година во
седум босански општини, вклучувајќи го и Приједор, и за геноцидот
во Сребреница во 1995 година, за тероризирање на граѓаните на
Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
Судењето продолжува во вторник.

- 74 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

20 АПРИЛ 2016

Оспорување на причината
за смртта на жртвите од
Сребреница
Сведочејќи во одбрана на поранешниот командант на
Војската на Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ,
пред Хашкиот трибунал, вештакот по судска
медицина, Зоран Станковиќ, рече дека причината
за смртта на бошњачките жртви ексхумирани од
масовните гробници, не мора нужно да биде убиство
од огнено оружје.
JUSTICE REPORT
Сведокот на одбраната, Зоран Станковиќ, вештак по судска
медицина, во средата ги оспори заклучоците на вештаците кои
вршеле аутопсија на телата од масовните гробници поврзани со
падот на Сребреница во јули 1995 година. Станковиќ рече дека тие не
можеле со апсолутна сигурност да ја утврдат причината за смртта,
бидејќи на повеќето пронајдени телата и останки, немало доволно
меко ткиво.
Кај такви посмртни останки, според Станковиќ, не може да се
утврди дали повредите се нанесени додека жртвата била жива или
кога таа веќе била убиена.
„Можат да се изнесат само претпоставки за причината за смртта,
но не може да се зборува со сигурност. Во извештајот од обдукцијата
може да се наведе дека одредени повреди можеле да доведат до
смрт“, рече Станковиќ.
На прашање на претседателот на советот, Алфонс Орие, дали
патологот што нашол дупка од куршум во череп на жртва може
да заклучи дека тоа е причината за смртта, Станковиќ одговори
потврдно, но истакна дека во неговата практика видел случаи каде
жртвите биле застрелани во главата, откако веќе биле мртви.
На Младиќ, поранешен командант на ВРС, му се суди за геноцид во
Сребреница, во кој биле убиени повеќе од 7.000 Бошњаци.
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Тој е обвинет и за геноцид во уште седум други босански општини,
како и за прогон на несрпското население, за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како
заложници.
На вештаците по судска медицина чии наоди Хашкото обвинителство
ги воведе во доказите, вештакот на одбраната им забележа бидејќи
поставувале „дијагноза“ дали раните на жртвите биле прострелни
или нанесени со експлозив, при што овие рани не ги опишале
подетално во записниците.
„Дијагноза без опис на повредите за време на обдукцијата е
неприфатливо. Јас немам право да го оспорувам овој наод, но тој не
може да се провери без опис на повредите“, рече Станковиќ.
Тој смета дека „смртта кај овие луѓе можела да настапи во различни
временски периоди“, во текот на „неколку недели и месеци“, а врз
основа на фактот дека телата ексхумирани од иста гробница, биле
во различна фаза на распаѓање.
Повеќето од забелешките Станковиќ ги базира на извештајот на
вештакот по судска медицина, Душан Дуњиќ, кој во октомври
минатата година почина во Хаг, непосредно пред да сведочи во
одбрана на Младиќ.
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19 АПРИЛ 2016

Сведок на Младиќ тврди дека
извештајот за Томашица не е
точен
Сведочејќи во одбрана на поранешниот командант на
Војската на Република Српска (ВРС), Ратко Младиќ,
патологот, Зоран Станковиќ, рече дека жртвите
ексхумирани од масовната гробница Томашица во
близина на Приједор, можеби загинале во борба.
JUSTICE REPORT
Вештакот по судска медицина на одбраната, Зоран Станковиќ,
на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал во вторник, побара
да се направи ново вештачење на телата од масовната гробница
Томашица во близина на Приједор, поради одредени несогласувања
што ги воочил во наодите на патологот на Хашкото обвинителство.
Станковиќ наведе десетина примери во кои наодите на вештакот по
судска медицина на обвинителството, Џон Кларк, се разликуваат од
наодите на босанските патолози.
„Неопходно е усогласување или ново вештачење“, рече Станковиќ.
Џон Кларк, на судењето на Младиќ во јули 2015 година, сведочеше
дека од Томашица во 2013, биле ексхумирани 293 тела облечени „во
секојдневна облека“, без униформа и дека поголемиот дел од нив
имале рани од огнено оружје.
Хашкото обвинителство се обидува да докаже дека во примарната
гробница Томашица и во секундарната во местото Јакарина коса,
биле закопани Бошњаци што ВРС ги убила во 1992 година.
Големиот број на прострелни рани во главата и градите на убиените,
според Станковиќ, укажува на можноста тие да биле убиени во
борба.
„Ова е вообичаен наод кога е во прашање борба или егзекуција“,
рече тој.
И за прострелните рани во темето на главата или во грбот, изјави
дека е можно да се направени и при стрелање и во „борба“.
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На Ратко Младиќ му се суди за геноцид извршен во седум босански
општини, вклучувајќи го и Приједор. Тој е обвинет за геноцид врз
Бошњаците од Сребреница, за прогон на несрпското население, за
тероризирање на граѓаните на Сараево и за земање на припадници
на УНПРОФОР како заложници.
Наодот на Кларк дека жртвите биле облечени во цивилна облека,
Станковиќ го коментираше со зборовите: „Врз основа на облеката не
може да се утврди дали некој бил борец или не...Во јули 1992 година
(кога се претпоставува дека се убиени жртвите), Армијата на Босна
и Херцеговина немаше униформи“.
Станковиќ ќе продолжи со своето сведочење во среда.
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18 АПРИЛ 2016

Одбраната на Младиќ
ги оспорува наодите
од масовната гробница
Томашица
Патологот на одбраната на поранешниот
командант на војската на Република Српска,
ВРС, Ратко Младиќ, го оспори извештајот на
обвинителите за резултатите од обдукцијата
на телата ексхумирани од масовната гробница во
рудникот Томашица, во близина на Приједор.
JUSTICE REPORT
На судењето на Младиќ, кое продолжи по неколку недели пауза, во
понеделникот, патологот Зоран Станковиќ ја оспори основаноста на
извештајот на експертот за судска медицина на обвинителството,
кој претходно сведочеше за резултатите од обдукцијата на останките
ексхумирани во Томашица.
Џон Кларк, на судењето на Младиќ во јули 2015 година, сведочеше
дека од Томашица во 2013, биле ексхумирани 293 тела облечени „во
секојдневна облека“, без униформа и дека поголемиот дел од нив
имале рани од огнено оружје.
Не навлегувајќи во суштината на наодите на обвинителството,
Станковиќ се обиде да го оспори наодот врз процедурална основа,
укажувајќи дека Кларк не бил официјално дел од тимот за
ексхумација и обдукција.
Станковиќ рече дека по правилата на судската медицина тоа не е
можно.
„Не можам да разберам кога некој вели дека неговата улога била
неформална ... Таа морала да биде одредена“, рече тој.
„Тогаш ова би значело дека секој што ќе дојде од улица може
да го прави тоа ... Од гледна точка на судската медицина, ова е
неприфатливо“, рече вештакот.

- 79 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

Станковиќ како непрописно го истакна и тоа што Кларк, како што
и самиот изјави, не присуствувал на ексхумацијата од самиот
почеток, како и тоа што својот извештај го составил врз основа
на „неформални разговори“ со патолози од БиХ, кои ја вршеле
обдукцијата.
На Ратко Младиќ му се суди за геноцид извршен во седум босански
општини, вклучувајќи го и Приједор. Тој е обвинет за геноцид врз
Бошњаците од Сребреница, за прогон на несрпското население, за
тероризирање на граѓаните на Сараево и за земање на припадници
на УНПРОФОР како заложници.
Хашкото обвинителство се обидува да докаже дека во примарната
гробница Томашица и во секундарната во местото Јакарина коса,
биле закопани Бошњаци што ВРС ги убила во 1992 година.
Адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ, го прочита исказот на Кларк
во кој тој вели дека „имал мало влијание за да ги менува работите“,
бидејќи не бил доволно вклучен во работата.
„Не можам да верувам дека тој го рече тоа. Ако е така, ќе биде
најдобро да го повлече извештајот, а ние да го видиме извештајот
на босанските патолози...По оваа изјава, неговиот извештај е
неупотреблив за судската постапка“, коментираше Станковиќ.
Како сериозен недостаток на судско медицинската истрага за
Томашица, Станковиќ го наведе „несовпаѓањето“ на записникот
од обдукцијата подготвен од босанските патолози со записникот
на Кларк, во „девет или десет случаи за затечената состојба“, рече
Станковиќ.
Судењето продолжува во вторник.
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11 МАРТ 2016

Одбраната на Младиќ нема
доволно време за подготовка
на завршните зборови
Проблемите со доведување на сведоците, го скратија
времето што на одбраната на поранешниот
командант на Војската на Република Српска (ВРС),
Ратко Младиќ, ѝ е потребно за подготовка на
завршните зборови пред Хашкиот трибунал.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Адвокатот на Младиќ, Миодраг Стојановиќ, изјави за БИРН во
петокот, дека во изминатите три месеци се одржани само неколку
рочишта во постапката пред Хашкиот трибунал, поради објективни
проблеми со сведоците.
Од Хашкиот трибунал за БИРН рекоа дека се свесни за застојот во
постапката на Младиќ, поради што претседателот на судскиот
совет, Алфонс Орие, побарал од одбраната веќе да почне да работи
на подготовка на завршните зборови.
„Советот нема да одобри подолг период по завршувањето на
доказната постапка, за да се подготват завршните зборови, особено
поради тоа што странките имаа можност да се подготват за
конечното обраќање, во текот на судењето“, рече Орие.
Сепак, како што вели Стојановиќ, одбраната е блиску до решавање
на овие проблеми и има намера да ја заврши доказната постапка, со
сослушување на останатите сведоци и вештаци за две недели, од 18
до 30 април.
Некои од тие сведоци се поранешни воени набљудувачи од
подрачјето на Сараево и Краина, кои сѐ уште работат во силите на
НАТО, рече Стојановиќ.
„Ние за нив требаше да добиеме дозвола од НАТО, што траеше, и
поради тоа нивното сослушување е планирано да се одржи за една
недела, почнувајќи од 18 април“, објасни тој.
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До застој, вели Стојановиќ, дошло и поради тоа што на крајот на
октомври минатата година, пред да сведочи во Хаг, починал
вештакот Душан Дуњиќ.
Како што посочи, било неопходно да се обезбеди соодветна замена.
„Вештакот Зоран Станковиќ конечно ја прегледа обемната анализа
што ја подготви г-дин Дуњиќ и се согласи да ја брани оваа анализа
пред судот, така што го решивме овој проблем“, рече тој.
Според адвокатот, одбраната ќе го испрашува вештакот Станковиќ
и за дополнителните докази на хашкото обвинителство, во врска со
масовната гробница Томашица, а за ова наод и мислење ќе поднесе
и демографот Светлана Радовановиќ, со што би требало да биде
завршена доказната постапка.
Младиќ е обвинет за геноцид извршен во Сребреница и во уште
седум други босански општини, за прогон на муслиманите и
Хрватите низ Босна и Херцеговина, за терор против цивилите
во Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски напади и за
земање на меѓународни мировници како заложници.
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02 МАРТ 2016

Сведок на Младиќ изјави
дека не било утврдено кој го
гранатирал Маркале
Шефот на воените набљудувачи на ООН, кој го
истражувал гранатирањето на пазарот Маркале
во Сараево во 1995 година, кога загинаа 43 цивили,
изјави дека не можело да се утврди кој ја исфрлил
гранатата.
JUSTICE REPORT
На судењето на Ратко Младиќ во Хаг, сведокот на одбраната,
Пер Оиен, потврди дека истрагата на воените набљудувачи на
Обединетите нации, не можела да утврди кој на 28 август 1995
година, ја исфрлил гранатата која на пазарот Маркале во Сараево
усмрти 43 и рани 75 лица.
Во обвинението се наведува дека гранатата ја испукала Војската на
Република Српска, ВРС, со која командувал Младиќ. Тој е обвинет и за
тероризирање на граѓаните на Сараево со гранатирање и снајперски
напади.
Норвешкиот мајор Оиен бил шеф на воените набљудувачи на ООН,
кои спровеле истрага за експлозијата, а и тој самиот бил на Маркале
дваесет минути по детонацијата.
Додека го испрашуваше адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ, Оиен
рече дека истрагата не можела да утврди кои од завојуваните страни
го испукала проектилот.
„И ВРС и Армијата на БиХ имаа позиции во насоката од која дојде
гранатата на Маркале, но истражителите не можеа да утврдат од
кое место точно била исфрлена“, рече Оиен.
Според него, тие известиле за фактите кои ги нашле на терен и
за она што го виделе. „Ништо не може да го промени тоа“, изјави
сведокот.
Иветиќ на Оиен потоа му го презентираше сведоштвото на
холандскиот генерал Корнелиус Николаи, поранешен началник
на штабот на УНПРОФОР во Сараево, според кое „главниот воен
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набљудувач на ООН“, му рекол дека гранатата дошла од српска
страна.
Оиен негираше дека тој му рекол такво нешто на Николаи.
На прашањето дали имал информации дека Армијата на БиХ „го
гранатира својот народ“, што како можност го спомна и генерал
Николаи, Оиен одговори: „Колку што се сеќавам, се сомневавме дека
Армијата на БиХ пука врз Сараево“.
Сепак, тој се огради себеси велејќи оти не е сигурен дали овие
сомневања биле потврдени со факти.
Обвинителот Вебер, докажувајќи дека ВРС ги напаѓала цивилите,
наведе закана на офицер, дека заради смртта на негов војник, ќе
отвори оган „на се што се движи, вклучувајќи и жени, и деца“.
Оиен одговори дека „не слушнал таква наредба“.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во шест
општини достигнал ниво на геноцид, како и за земање на
меѓународни мировници како заложници.
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04 ФЕВРУАРИ 2016

Началник на полиција
од Бања Лука „не знаел
за злосторствата на
подредените“
Сведочејќи во одбрана на воениот командант на
Војската на Република Српска (ВРС), генералот
Ратко Младиќ, поранешниот шеф на полицијата
во Бања Лука, рече дека во 1992 година тој не знаел
дека одредот на специјалната полиција под негова
команда, убивал Бошњаци и Хрвати.
JUSTICE REPORT
Миле Матијевиќ, кој во пролетта 1992 година, бил шеф на полицијата
во Центарот на службите за безбедност во Бања Лука, пред судот на
ООН во средата рече дека не знаел за злосторствата што во тоа време
ги извршил специјалниот полициски одред, во Босански Нови,
Котор Варош и во Приједор.
„Не знам за тоа“, одговори сведокот на прашањето на обвинителот
на Хашкиот трибунал, Артур Тралди.
Матијевиќ потврди дека некои членови на одредот биле криминалци
земени од паравоените формации на српските сили за одбрана.
Тој истакна дека „лицата кои се склони кон криминални дејствија,
можат да извршат кривични дела“, додавајќи дека, сепак, тој не
може да потврди дали тоа се случило или не.
Обвинителот му покажа документи од полицијата на Република
Српска, РС, кои укажуваат дека началникот на полицијата во
Приједор, Симо Дрљача, од 1993 до 1994 година, бил три пати
унапреден. Дрљача инаку бил под команда на Матијевиќ.
Тралди сугерираше дека унапредувањето следело откако полицајците
на Дрљача на 21 август 1992 година, стрелале 200 бошњачки
затвореници на локалитетот Коричанске Стијене на планината
Влашиќ, по што телата им ги фрлиле во бездна.
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Матијевиќ рече дека неговиот регионален полициски центар
веднаш дознал за некои злосторства, но дека за другите воопшто не
знаеле, истакнувајќи дека „не може да ги коментира одлуките“ за
унапредување на Дрљача.
На прашање на обвинителот дали знаел дека полицијата од Приједор
стрелала Бошњаци на Коричанске Стијене, сведокот рече: „Бев
запознаен, но не во детали“.
Обвинението го товари Младиќ за прогон на несрпското население
низ Босна и Херцеговина, кој во шест општини, меѓу кои и Приједор
и Котор Варош, достигнал ниво на геноцид.
Тој е обвинет за геноцид врз Бошњаците од Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Сведокот Матијевиќ негираше дека знаел за злосторствата извршени
врз Бошњаците во логорот Омарска во близина на Приједор, каде
што, како се вели во обвинението, полицијата ги испрашувала
затворениците.
„Слушнав дека имало безбедносни проблеми, но не одев таму“, рече
Матијевиќ.
Меѓутоа, подоцна, за време на вкрстеното испрашување, рече дека
„знаел оти имало злосторства“ и дека „постоеле индиции“ дека
биле убиени затвореници.
Матијевиќ го отфрли тврдењето дека бил вклучен во прикривањето
на масовните гробници во рудникот Томашица во близина на
Приједор, од кои во 2013 и 2014 година беа ексхумирани повеќе од
500 тела. Обвинителот Тралди претходно од воената тетратка на
генералот Младиќ цитираше запис од мај 1993 година, во кој се
цитираат зборови на офицер на ВРС, дека Матијевиќ бил вмешан во
прикривање на гробниците.
„Јас за тоа не знам ништо. Совеста ми е апсолутно чиста, немам
сознание, ниту пак сум учествувал“, рече тој.
Поради проблемите кои одбраната на Младиќ ги има во насока на
обезбедување присуство на последните сведоци, изведувањето на
доказите пред Трибуналот е одложено до крајот на февруари, рече
на крајот на рочиштето, судијата председавач, Алфонс Орие.
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Хашките обвинители го
оспоруваа сведочењето на
вештакот на Младиќ
На судењето на Ратко Младиќ, обвинителите се
обидоа да ги оспорат тврдењата на вештакот на
одбраната на обвинетиот, кои рече дека илјадници
Бошњаци биле убиени во борби, при обид да избегаат
од Сребреница, а не во масакри.
JUSTICE REPORT
Душан Павловиќ, експерт на одбраната на Младиќ, го повтори
својот став дека „најмалку 4.000 до 5.000“ борци на босанската
армија и цивили, биле убиени пти пробојот на обрачот на Војската
на Република Српска, ВРС, околу Сребреница, во јули 1995 година,
и покрај тоа што обвинителството рече дека неговото сведочење е
базирано на неточни информации.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот посочи на,
како што рече, фактичките грешки во извештајот на Павловиќ,
тврдејќи дека тој не ги цитирал точно изјавите на очевидците
за исчезнувањето или убиствата на бошњачките мажи, кои се
обидувале да се пробијат низ обрачот на ВРС и да дојдат на безбедна
територија во Тузла, по падот на Сребреница.
Павловиќ рече дека илјадници Бошњаци биле убиени „во борбени
операции во обид да ги пробијат српските линии.
Но, обвинителот цитираше изјави на сведоци, во кои се вели дека
силите на босанските Срби ги заробиле Бошњаците и дека тие
„починале како жртви на масовни егзекуции“.
Павловиќ рече дека знаел за овие изјави при изготвувањето на
извештајот, но оти претпоставувал дека се лажни.
Кога обвинителот посочи дека неговата претпоставка не била точна,
Павловиќ рече дека „не може да каже дека е 100 отсто погрешнa“.
„Ако судската истрага е завршена и ако е утврдено дека тие починале
на овој начин, јас тоа воопшто нема да го негирам“, рече Павловиќ.
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На поранешниот командант на ВРС, Младиќ, му се суди за геноцид врз
Бошњаците во Сребреница. Тој е обвинет и за прогон на несрпското
население низ цела земја, за тероризирање на населението во
Сараево и за земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува во среда.
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Масакрот во Сребреница
„лажиран“
Експерт кој сведочеше во одбрана на Ратко Младиќ,
изјави дека стотици Бошњаци од Сребреница, кои биле
убиени во заседи поставени од Војската на Република
Српска, ВРС, биле лажно претставени како жртви на
масакр.
JUSTICE REPORT
Експертот Душан Павловиќ, на судењето на Младиќ, обвинет за
воени злосторства во Хаг, во четвртокот рече дека стотици Бошњаци,
наводни жртви на масакр извршен од силите на босанските Срби,
всушност биле убиени во заседи и во борби, кога се обиделе да
избегаат од Сребреница.
„Телата биле собирани и закопани во
завршувањето на борбата“, рече Павловиќ.

гробови

веднаш

по

Тој тврдеше дека босанската армија, има извештаи за стотици тела
кои останале по заседите на ВРС.
„Прашањето е каде се другите тела? Во прашање се илјадници тела
... Некои од овие тела очигледно се закопани во масовни гробници“,
рече Павловиќ.
Павловиќ, во средата сведочеше дека стотици, можеби илјадници
цивили и војници од бошњачка националност, биле убиени во
заседи на патот меѓу Коњевиќ Поле и Нова Касаба, кога колона мажи
од Сребреница, се обидела да се пробие низ српските линии и да
дојде до сигурна територија во градот Тузла.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ презентираше изјава на
поранешниот поручник на Армијата на Босна и Херцеговина, Нуриз
Селимовиќ, кој е еден од преживеаните од колоната.
„Ценам дека сме имале загуба на најмалку 4.000 до 5.000
работоспособни луѓе“, се вели во изјавата на Селимовиќ.
Павловиќ истакна дека Селимовиќ во извештајот се повикува
на шведскиот дипломат Карл Билд, кој во времето на кризата во
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Сребреница бил мировен пратеник на Европската унија во Босна и
Херцеговина.
Билд напишал дека „веројатно повеќе од 4.000 лица ги загубиле
животите во брутални заседи ... додека колоната се обидувала да
дојде до сигурно место“.
Тогаш, судијата претседавач, Алфонс Ори, го праша експертот дали
истиот степен на веродостојност ѝ го придава и на констатацијата
на Билт дека „во серијата масакри, Младиќ подготвил стрелање на
најмалку 3.000 лица, кои останале“ зад колоната.
Павловиќ рече дека во неговиот експертски извештај подготвен за
судот не се осврнува на судбината на овие луѓе, туку на луѓето во
колоната, која се пробивала кон Тузла.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за геноцид на
околу 7.000 муслимани од Сребреница.
Според обвинението, колоната од околу 15.000 луѓе, од кои една
третина биле вооружени, тргнала на 12 јули 1995 година во пробив
од Сребреница, која паднала во рацете на ВРС. Во текот на наредните
денови ВРС на колоната ѝ поставувала заседи.
Тој е обвинет и за тероризирање на граѓаните на Сараево за време
на опсадата на овој град, за прогон на несрпското население во цела
земја и за земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
Судењето ќе продолжи на 1 февруари, заради зимската пауза.
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Случај Младиќ: Жртвите
од Сребреница „убиени во
заседа“
Сведок на одбраната на Ратко Младиќ, изјави дека
илјадници муслимани од Сребреница, биле убиени
во заседи на Војската на Република Српска, а не во
организирани масакри.
JUSTICE REPORT
Сведокот на одбраната, вештакот Душан Павловиќ, во средата, на
судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал, изјави дека ноќта меѓу
12 и 13 јули 1995 година, додека колона од Сребреница преминувала
преку регионален пат, Војската на Република Српска, ВРС, отворила
оган и убила околу 700 војници на Армијата на Босна и Херцеговина,
АБиХ, и цивили.
Павловиќ рече дека во нападот на колоната загинале 2000-3000
мажи.
Тие, според очевидци, загинале во заседи поставени од ВРС, но и во
меѓусебна борба или самоубиства, рече Павловиќ.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, пред судот наведе неколку
изјави, што преживеаните од колоната им ги дале на органите на
АБиХ откако пристигнале во Тузла.
Според документот на Министерството за одбрана на БиХ,
очевидците, по артилерискиот напад на ВРС на колоната, која го
поминувала патот Коњевиќ Поле - Нова Касаба, „виделе покрај
асфалтот околу 1.000 убиени“, рече Лукиќ.
Според друг очевидец, цитиран во истиот документ, српските сили
„од тенкови истрелале гранати врз колоната и убиле околу 500
Бошњаци“, додаде тој.
Павловиќ ги коментираше овие изјави и истакна дека, при
проценката дека при преминувањето на патот биле убиени „најмалку
700“ луѓе од колоната, применил „конзервативен пристап“.
„Ги одбрав нивните најмали проценки“, рече сведокот.
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Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за геноцид на
околу 7.000 муслимани од Сребреница.
Според обвинението, колоната од околу 15.000 луѓе, од кои една
третина биле вооружени, тргнала на 12 јули 1995 година, во пробој
од Сребреница и во наредните денови ВРС и поставувала заседи.
Нему му се суди и за гранатирање и снајперски оган врз Сараево, за
прогони кои во 1992 година достигнале ниво на геноцид и за земање
на меѓународни војници како заложници.
На почетокот на расправата во среда, обвинителите вкрстено
испрашуваа поранешен член на обезбедувањето на Алија
Изетбеговиќ, кој во вторникот сведочеше дека Изетбеговиќ и
поранешниот реис на Исламската заедница, Мустафа Цериќ, во
зимата 1994 година, го организирале нападот врз пазарот Маркале
во Сараево.
Поголемиот дел од вкрстеното испрашување беше зад затворени
врати, за да се заштити идентитетот на заштитениот сведок ГРМ116.
Сепак, во отворениот дел од сесијата, сведокот, на прашање
на тужителот, потврди дека во единицата „Бисери“, која го
обезбедувала Изетбеговиќ, имало и Срби, како и меѓу членовите на
тогашното Претседателство на БиХ.
Судењето продолжува.

- 92 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

16 ДЕКЕМВРИ 2015

Судење на Младиќ:
Бошњаците одговорни за
нападот на пазарот Маркале
На судењето на Ратко Младиќ, кој е обвинет за
воени злосторства, заштитен сведок изјави дека
смртоносниот напад врз пазарот Маркале во Сараево
во 1994 година, бил извршен од страна на босанската
армија, а не од страна на српските сили.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок ГРМ-116, кој пред Хашкиот трибунал во
вторникот сведочеше во одбрана на Младиќ, рече дека нападот на
пазарот, во кој во февруари 1994 година беа убиени 66 цивили,
бил одобрен од страна на тогашниот босански претседател, Алија
Изетбеговиќ.
Сведокот изјави дека, како припадник на специјалната единица
„Бисери“, од 1992 до 1994 година, го обезбедувал претседателството
на БиХ.
Додаде дека во тоа време можел да чуе што претседателот
Изетбеговиќ и другите официјални претставници зборуваат на
состаноците.
Според сведокот, главната цел на Изетбеговиќ била, да се
осигура интервенција на Запад на страна на муслиманите, „со
предизвикување на масовни страдања“ во Сараево и во Сребреница.
Нагласи дека Изетбеговиќ бил под силно влијание на поглаварот на
Исламската заедница, Мустафа Цериќ. Според сведокот, Цериќ „брзо
го убедил“ Изетбеговиќ дека „ова е правилно“ и дека „жртвите мора
да се издржат“.
Говорејќи во врска со нападот на Маркале, ГРМ-116 изјави дека
„идејата дошла од Цериќ, а ја спровеле генералите Сефер Халиловиќ
и Мустафа Хајрулаховиќ наречен Талијан (Италјанец).
„Бев присутен кога Алија ова го одобри“, рече тој.
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На следниот состанок, рече сведокот, Халиловиќ известил дека
„првиот обид не успеал“, бидејќи „гранатата паднала на покрив во
близина на Маркале“.
„Алија им рече: ’Обидете се повторно’. Тие заминаа и набргу
слушнавме што се случи со Маркале“, рече ГРМ-116.
Изетбеговиќ, кој почина во 2003 година, по нападот изјави дека тоа
бил „црн и страшен ден за граѓаните на Босна и Херцеговина“.
Младиќ, како командант на Генералштабот на Војската на Република
Српска, ВРС, е обвинет за тероризирање на граѓаните на Сараево со
кампања на гранатирање и снајперски напади.
Според обвинението, гранатата што на 5 февруари 1994 година
уби 66 лица на пазарот Маркале, била исфрлена од позициите на
босанските Срби.
Младиќ е обвинет и за геноцид извршен во Сребреница и во уште
неколку други општини, за прогон на несрпското население и за
земање на меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува во среда со вкрстено испрашување на
заштитениот сведок.
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Додик: Потезите на Србите
биле изнудена реакција
На судењето на Ратко Младиќ, обвинителство на
Хашкиот трибунал, ги оспоруваше тврдењата на
претседателот на Република Српска, РС, Милорад
Додик, дека прогонот на муслиманите и Хрватите не
бил стратешка цел на Србите.
JUSTICE REPORT
Во текот на вкрстеното испрашување, пред Хашкиот трибунал
во вторникот, Додик беше прашан дали Војската на Република
Српска, ВРС, ги спроведувала стратешките воени цели усвоени во
мај 1992 година од страна на Собранието на РС, меѓу кои прва била
одвојувањето на Србите од Бошњаците и Хрватите.
„Војската на Република Српска, во рамките на законот, ги
спроведуваше одлуките на владата и на собранието“, потврди
Додик.
Тој додаде дека „примарната цел била одбрана од муслиманското
население, а подоцна и од муслиманско-хрватската агресија“.
Младиќ, командант на ВРС за време на војната, е обвинет за прогон
на Бошњаците и Хрватите низ земјата, кој во шест општини
достигнал скала на геноцид.
Додик, за време на војната во БиХ, бил независен пратеник во
Народното собрание на РС.
Запрашан дали на седниците на Собранието чул „барем навестување“
за заговарање на прогон на несрпското население, Додик одговори
дека „имало приказни за вооружени дејства“, но дека „не го слушал
тоа како приказна за етничко чистење и прогон“.
Беше потсетен дека еден пратеник во мај 1992 година ја истакнал
потребата од „освојување“ на местата во кои што Србите биле
малцинство, како што е Брчко, на што Додик рече дека „не се
сеќава“ на тоа.
Нагласи дека Брчко бил „важна комуникациска точка и легитимна
воена цел, но не од гледна точка на етничко чистење“.
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Презентираната изјава на пратеник, од есента 1992 година, во која
се вели „муслиманите и Хрватите што ги протеравме“, Додик ја
прокоментира со зборовите: „Не се сеќавам кој беше господинот, а
камоли што зборувал“.
На сличен начин тој одговори и откако обвинителот Тигер цитираше
зборови на еден пратеник кој изјавил, „ние сакаме етнички чиста
држава“, поради што „мора да има преместувања и преселби“ на
населението.
„Не знам кој е овој човек, мислам дека дури и не беше пратеник, а не
знам ни дали сум бил на таа седница“, рече тој.
Со изјавите што тогашниот претседател на РС, Радован Караџиќ, ги
дал во собранието, обвинителот Тигер докажуваше дека српските
лидери однапред имале план за создавање на сопствена држава.
Додик, пак, инсистираше дека сите потези на Србите, кои се
залагаа за зачувување на Југославија, биле „изнудена реакција“ на
неуставното отцепување на муслиманско-хрватското мнозинство
во БиХ од сојузната држава“.
„Грешите дека однапред имало план...Јас не знам за таков план,
никогаш не сум го видел“, рече Додик.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на цивилите во Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски
напади и за земање на меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува утре.
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Додик сведочи во одбрана на
Младиќ
Милорад Додик, претседател на Република Српска, РС,
на судењето на обвинетиот за воени злосторства,
Ратко Младиќ, рече дека етничкото чистење на
муслиманите и Хрватите, не било официјална
политика на РС.

Милорад Додик сведочи во Хаг. Фото МКТЈ

JUSTICE REPORT
„Денес можам да кажам дека сум сосема убеден дека политиката на
тоа време не беше политика на етничко чистење“, рече Додик во
понеделникот пред судот на ООН во Хаг.
Актуелниот претседател на РС, за време на војната, беше пратеник
во Народното собрание на РС, но не беше член на владејачката
Српска демократска партија, СДС, на Радован Караџиќ.
На прашање на бранителот на Младиќ, Бранко Лукиќ, дали некогаш
слушнал дека постои план за „протерување“ на муслиманите и
Хрватите од РС, Додик одговори: „Не, тоа не беше дури ниту усмена
цел“.
Напротив, според Додик, „имало обиди во Собранието на Република
Српска да се вклучат Бошњаци и Хрвати“.
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Запрашан за стратешките воени цели што парламентот на РС го
донел во мај 1992 година, за одвојување на Србите од Бошњаците
и Хрватите, Додик рече: „Тоа веќе беше случено тогаш. Хрватите и
муслиманите политички и институционално се одделија“.
„Никогаш не беше речено дека српскиот народ не сака договор и
консензус со другите два народи. Не беше намерата поделба врз
основа на етничко чистење и убиства“, додаде тој.
И покрај тоа што не негираше дека подоцна се случиле убиства,
Додик изјави дека „ниту една политичка одлука не била насочена
кон физичка поделба“ на Србите од останатите.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска,
ВРС, е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите од територијата
под српска контрола, кој во некои општини достигнал ниво на
геноцид.
Нему му се суди и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на припадници на УНПРОФОР како
заложници.
Во текот на сведочењето во понеделник, Додик рече дека војната
била предизвикана од „неуставното отцепување од Југославија на
муслиманското и хрватското мнозинство, и покрај противењето на
српското малцинство“.
Починатиот лидер на Партијата за демократска акција и претседател
на Претседателството на Босна и Херцеговина, Алија Изетбеговиќ,
Додик го наречен „осуден верски радикал“, чии екстремни
религиозни погледи придонеле за избувнување на војната.
За време на вкрстеното испрашување, обвинителот Алан Тајгер рече
дека босанските муслимани биле „во голема мера европеизиран
народ“, а не „верски фанатици“.
Додик одговори: „Можеби вие така гледате, но како тоа застанаа зад
Изетбеговиќ и неговата политика. Не велам дека сите муслимани се
радикални, но политиката на Изетбеговиќ ја поддржаа речиси сите
...Знаеја за неговите екстремни религиозни погледи“.
Обвинителството ќе продолжи со вкрстеното испрашување на
Додик во вторник.
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Случај Младиќ:
Раздвојувањето била воена
цел на Србите
Сведокот на одбраната, историчарот Милош Ковиќ,
на судењето на Ратко Младиќ во Хашкиот трибунал,
изјави дека за време на војната босанските Срби не
верувале дека е возможно да делат заедничка држава
со Бошњаците и Хрватите.
JUSTICE REPORT
Вештакот Милош Ковиќ, сведок на одбраната, пред судот на ОН во Хаг
во вторникот изјави дека босанските Срби не гледале алтернатива
на создавањето своја држава земја за време на војната 1992-1995
година.
За време на вкрстеното испрашување, обвинителот Артур Тралди
цитираше неколку официјални документи од Република Српска и
изјави на Младиќ за протерувањето на муслиманите од територијата
на која била планирана српска држава.
Ковиќ изјави дека ова „не е доказ за етничко чистење“.
Обвинителството го цитираше Младиќ, од седницата на парламентот
во 1994 година, кога тој зборувал за „историската шанса да се создаде
сесрпска држава во која непријателот ќе остане во што е можно
помал број“.
Но, Ковиќ повтори дека тоа не докажува дека постоел план за
етничко чистење на територијата.
„Сесрпски, не значи дека во таа земја нема да има несрби ...
Ова не значи само демократско право на српскиот народ на
самоопределување, кои го имаа и другите народи“, рече вештакот
на одбраната.
Обвинителот Тралди тогаш цитираше зборови на Младиќ, според
кои „муслиманите и Хрватите се опасност“.
Ковиќ одговори дека генералот „не зборувал за муслиманите и
Хрватите, кои останале во српската држава, туку за оние од надвор“.
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Запрашан дали е случајност тоа што на теренот, по говорот на
Младиќ, биле создадени речиси исклучиво српски територии,
историчарот рече:„Србите се бореа за самоопределување и создавање
на српска држава, не се бореа за етнички чиста територија. Српската
држава не може да биде без малцинства“.
Младиќ, воен командант на Војската на Република Српска, е обвинет,
меѓу другото, за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во шест општини достигнал ниво на геноцид.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на цивилите во Сараево и за земање на меѓународни војници како
заложници.
Судењето продолжува.
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Сведок на Младиќ: Војната во
БиХ беше граѓанска војна
Хашкиот процес против Ратко Младиќ, продолжи со
сведочење на експертот на одбраната, историчарот
Милош Ковиќ, кој рече дека во БиХ била водена
сецесионистичка граѓанска војна, во која сите три
страни вршеле етничко чистење.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи во понеделникот во одбрана на Младиќ во Хаг,
историчарот Ковиќ рече дека клучните потези на Србите, за време
на војната, биле изнудени со сецесионизмот на Бошњаците и
Хрватите, бидејќи тие ги повлекле првите чекори со аспирацијата
за независност.
„Тоа е сецесионистичка граѓанска војна во која Србите се обидуваа
да останат заедно и да одговорат на потезите на сецесионистите“,
изјави сведокот пред судот на ООН за воени злосторства.
Вештакот Ковиќ ги отфрли наодите на историските експерти,
Патрик Трејнор и Роберт Дониа, и ги нарече пристрасни и базирани
на „извлекување на фактите од историски контекст“.
Поради недостиг на тој контекст и анализа на постапките и
документите само од една страна, „би можело да се докаже и дека
Велика Британија биле закана за Германија на Хитлер“, рече тој.
Младиќ, воен командант на Војската на Република Српска, ВРС, е
обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите, кои во шест општини
достигнал ниво на геноцид.
Младиќ обвинението го товари и за геноцид во Сребреница, за
тероризирање на граѓаните на Сараево и за земање на меѓународни
војници како заложници.
Тоа што Дониа го напишал за војната во Сараево, а не ги спомнал
српските жртви, Ковиќ го нарече „шокантно“, сугерирајќи дека
и експертот на обвинителството, војната во градот ја гледа како
„судир меѓу доброто и злото“.
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Делувањето на ВРС во Сараево, Ковиќ, исто така, го претстави како
изнудено од почетните блокади на касарните на Југословенската
народна армија, ЈНА, и од формирањето на „партиските војски“ на
Партијата за демократска акција, СДА, кои се трансформирале во
Армијата на Босна и Херцеговина, АБиХ.
За време на вкрстеното испрашување, обвинителот Артур Тралди,
го праша сведокот дали ги оспорува бошњачките жртви во Сараево.
„Не го негирам страдањето на муслиманските цивили во Сараево и во
Босна и Херцеговина“, рече Ковиќ, кој нагласи дека американскиот
историчар Дониа, не ги спомнал и српските жртви во градот.
На прашањето, дали негира дека ВРС со гранатирање и снајперски
оган го тероризирала населението во Сараево, како што е наведено
во обвинението, вештакот одговори дека вистината е спротивна на
ова.
„Имаше неселективното гранатирање и снајперски оган...но, и по
Србите“, рече тој.
Судењето продолжува.
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Акаши: Босанската влада
„не сакаше траен прекин на
огнот“
Поранешниот мировен пратеник на Обединетите
нации, Јасуши Акаши, на судењето на Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, изјави дека
босанската владата, во 1994 и 1995 година, за разлика
од Србите, не сакала траен прекин на огнот.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи за одбраната на Младиќ, во понеделник, јапонскиот
дипломат Акаши, изјави дека бошњачките лидери и американските
официјални претставници, во 1994 и 1995 година, верувале дека
трајниот прекин на огнот, ќе им овозможи на Србите, да задржат
голем дел од територијата на Босна и Херцеговина, што претходно
во војната, со употреба на сила, бил одземен.
Акаши додаде дека Србите во тој момент имале 80 отсто од босанската
територија, но на крајот, во ноември 1995 година, го потпишале
Дејтонскиот мировен договор, со кој им биле дадени 49 проценти
од земјата.
Командантот на Војската на Република Српска, ВРС, Ратко Младиќ,
е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите кој достигнал ниво
на геноцид во шест општини. Нему му се суди и за геноцид во
Сребреница, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Акаши, поголемиот дел од 1994 и во 1995 година, беше претставник
на генералниот секретар на ООН во Босна и Херцеговина.
Одговарајќи на прашање на адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ,
јапонскиот дипломат изјави дека босанската армија, била „активно
воено потпомогната “ од Американците, Германците и некои
исламски земји.
Акаши додаде дека „безбедносните области“ на ООН, како што се
Сребреница и Сараево, не биле целосно демилитаризирани и покрај
тоа што ова било предуслов во договорите.
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Изјави дека истрагата на ООН утврдила дека гранатата која во 1994
година убила десетици граѓани на пазарот Маркале во Сараево,
можела да биде исфрлена и од српските и од бошњачките сили.
„Заклучокот на комисијата, кој јас го прифатив, беше дека нападот
можел да биде извршен од двете страни“, рече Акаши, додавајќи
дека меѓународните медиуми за нападот ги обвиниле само Србите.
Според обвинението на Младиќ, ВРС ја истрелала гранатата на
пазарот Маркале во февруари 1994 година, при што биле убиени 66,
а повредени повеќе од 100 цивили.
Адвокатот на одбраната, Иветиќ, цитираше дел од книгата на
Акаши за босанскиот конфликт, во кој се вели дека американската
администрација на претседателот Клинтон, ја гледала бошњачката
влада во Сараево како „добра“, а Србите како „зло“.
Јапонскиот дипломат нагласи дека тој стои зад своите тврдења, но
„во контекст на настаните опишани во книгата“.
Акаши ќе продолжи со своето сведочење на судењето на Младиќ, во
вторник.
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20 НОЕМВРИ 2015

Србите извршиле „масовно
злосторство“ во Сребреница
Воениот вештак на одбраната, Митар Ковач, на
судењето на Ратко Младиќ во Хашкиот трибунал,
призна дека во јули 1995 година, српските сили
извршиле „масовно злосторство“ над Бошњаците од
Сребреница.
JUSTICE REPORT
Во текот на вкрстеното испрашување пред судот на ООН во Хаг, во
четвртокот, сведокот на одбраната, Ковач, призна дека масакрот на
илјадниците Бошњаци од Сребреница што го изврши Воската на
Република Српска, ВРС, е злосторство.
На барање на обвинителот Адам Вебер да даде пример на
злосторството против Бошњаците, Ковач, одговори: „Масовното
злосторство во Сребреница ... Имаше уште неколку помалку познати
злосторства за време на војната“.
Младиќ, воен командант на ВРС, е обвинет за геноцид на околу 7.000
Бошњаци од Сребреница, во деновите што следеа по окупацијата на
градот, на 11 јули 1995 година.
Нему му се суди и за тероризирање на населението во Сараево, за
време на опсадата на овој град, во периодот 1992-1995, со долготрајна
кампања на гранатирање и снајперски оган.
Обвинителот Вебер изјави дека ВРС го држела Сараево „под опсада...
за да го натера непријателот да капитулира“.
Ковач, сепак, изјави дека се работело за легитимна воена блокада.
„Разликата е во тоа што блокадата не ги сили оние внатре да го
напуштат градот. Тоа е легитимна воена акција, што ја преземаат
сите војски“, рече тој.
Додаде дека сугестијата на обвинителот дека српските снајперисти
настојувале „да шират страв“ меѓу цивилите во Сараево, не е точна.
Тој остана при исказот дека властите во Сараево и бошњачките
вооружени сили биле одговорни за страдањето на цивилите во
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градот, затоа што не ги однеле надвор од зоната на конфликтот,
што била нивна обврска во согласност со законите на војната.
Обвинителот Вебер го цитираше Младиќ кој изјави дека неговите
сили ќе го гранатираат Сараево, сѐ додека „не полудат“ луѓето во
градот.
Ковач одговори дека ова била само „пејоративен
неутрализирање на луѓето што се бранеле“.

израз

за

Обвинителот го потсети дека севкупната воена цел на силите на
Младиќ, која ја прогласи парламентот на босанските Срби во мај
1992 година, била поделба на Србите од муслиманите и Хрватите.
Ковач одговори: „Почетните формации на вооружениот народ го
раздвојуваа народот, а војските наидоа на оваа ситуација“.
Обвинителот тогаш додаде дека ВРС „освојувала територии со сила“,
на што сведокот одговори дека „сите три [бошњачката, хрватската
и српската] војски, освојувале со сила во таа граѓанска војна“.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите кој
достигнал степен на геноцид во шест општини, како и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува во понеделник.
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19 НОЕМВРИ 2015

Сведок на Младиќ негира
одговорност за масовната
гробница Томашица
Одбраната на Ратко Младиќ го искористи исказот
на сведокот, за да ги негира обвинувањата дека
Војската на Република Српска, ВРС, била одговорна
за масовната гробница Томашица, што се наоѓа во
близина на босанскиот град Приједор.
JUSTICE REPORT
Сведокот Драган Вујичиќ, поранешен инженер во приедорската
бригада на ВРС, на судењето на Младиќ, изјави дека никогаш не
добил наредба, да ги закопа телата во јамата на рудникот Томашица,
каде што подоцна е откриена масовната гробница.
Според Вујичиќ, градежната опрема на бригадата, „никогаш не била
користена за погребување на телата“.
Нагласи дека никогаш не бил во Томашица и дека за масовната
гробница „прв пат слушнал од медиумите, кога биле ексхумирани
телата“.
Според податоците на Меѓународната комисија за исчезнати лица,
МКИЛ, по ексхумацијата, која беше завршена минатата година,
во примарната гробница во Томашица, како и во секундарната
гробница во Јакарина Коса, биле пронајдени и идентификувани 604
тела.
Хашкото обвинителство се обидува да докаже дека останките им
припаѓаат на Бошњаци од околните села, кои ВРС ги убила во текот
на операцијата за етничко чистење на областа на Приједор, во 1992
година.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, се товари за прогон на
Бошњаци и Хрвати во Босна и Херцеговина, што во Приједор
достигнал ниво на геноцид. Младиќ е обвинет и за геноцид во
Сребреница и во неколку други општини, за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на меѓународни војници како
заложници.
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Одговарајќи на прашањата на обвинителите, Вујичиќ потврди дека
во пролетта и летото 1992 година, неговата единица ја користела
опремата од рударскиот комплекс Љубија кои се дел од коповите
Томашица и Јакарина Коса, но само за да се „изгради патот кон
Градачац“.
„Никогаш не сме биле во Томашица...Не знаев ништо сè до
ексхумацијата. Не знаев ништо ни за логорите (во кои биле
затворени Бошњаци), постојано бев на бојното поле“, рече Вујичиќ.
На прашањето дали може да ја исклучи можноста дека багерите и
булдожерите во Томашица биле користени за закопување на телата
на убиените, сведокот одговори: „Тоа не го знам, не ми е познато,
бидејќи бев нон-стоп на терен“.
Судењето продолжува.
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17 НОЕМВРИ 2015

Сведок на Младиќ ги обвини
муслиманите за војната во
БиХ
Воениот вештак на одбраната, Митар Ковач, на
судењето на Ратко Младиќ изјави дека водечката
бошњачка Партија за демократска акција, (СДА), ја
предизвикала војната во Босна и Херцеговина, бидејќи
сакала држава со муслиманска доминација.
JUSTICE REPORT
Ковач, пред Хашкиот трибунал во понеделникот изјави дека
Исламската декларација на поранешниот босански претседател,
Алија Изетбеговиќ, првично објавена во 1969, а потоа и пред војната
во 1990 година, формирала идеолошка основа за, како што рече,
борбата на СДА за исламска држава.
СДА „се бореше за држава базирана на исламот и исклучивост на
другите народи и вери и на нивното учество во власта“, рече Ковач
пред судот на ООН.
Ковач наведе дека ова било „иницијалната каписла за борбата меѓу
другите два народа“, Србите и Хрватите.
Адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ, ја цитираше Исламската
декларацијата, во делот во кој се вели дека „исламското движење
мора да ја преземе власта, штом биде доволно силно, не само за да го
урне неисламскиот поредок, туку и за да изгради исламски систем“.
„Ова значи дека треба да бидат формирани вооружени формации
што ќе ја создадат новата исламска држава“, рече Ковач.
Во 1991 година, СДА ја формирала Патриотската лига и Зелените
беретки, кои, рече сведокот, биле „вооружени парамилитарци“.
Младиќ, поранешен командант на Војската на Република Српска,
ВРС, е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите, кој достигнал
степенот на геноцид во повеќе општини. Нему му се суди и за
тероризирање на населението во Сараево, за геноцид во Сребреница
и за земање на мировници на ООН како заложници.
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Ковач негираше дека босанските Срби го држеле Сараево под опсада,
велејќи дека босанскиот главен град бил „поделен град со барикади
на српските и на муслиманските сили“.
Воениот вештак тврдеше дека Сараево било „под воена окупација“,
бидејќи во него биле сместени 40.000 до 50.000 припадници на
босанската армија.
Потрошената муниција од војската на босанските Срби, исфрлена
врз градот, била во рамките на „нормалните граници“, рече Ковач.
Коментирајќи го обвинението против Младиќ за геноцид
во Сребреница, тој рече дека и покрај наредбите на ООН за
демилитаризација на енклавата во 1995 година, во неа останале
повеќе од 10.000 борци на боданската армија.
Присуството на Младиќ во Сребреница на 11 јули 1995, според
сведокот, не значело дека тој командувал со војниците кои го
извршиле масакрот. Додаде дека Младиќ дефинитивно не бил
одговорен за трупите одговорни за убиствата, додека бил во Белград
меѓу 14 и 17 јули 1995 година.
Судењето продолжува во вторник.
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13 НОЕМВРИ 2015

Случај Младиќ: Осомничени
воени злосторници добиле
лажни документи
Сведочејќи во одбрана на Ратко Младиќ, поранешниот
заменик министер за внатрешни работи на
босанските Срби, Драган Кијац, изјави дека во 1996
година, тој им издал лажни лични карти, на лица
осомничени за учество во масакрот во Сребреница, за
да можат да побегнат во Србија.

Ратко Младиќ во судница

JUSTICE REPORT
Кијац пред Хашкиот трибунал во четвртокот сведочеше дека му
било наредено да им издаде лажни лични карти на осум поранешни
припадници на Десеттиот диверзантски одред на Војската на
Република Српска, ВРС, за да можат да се тргнат од можен прогон.
Додаде дека наредбата ја добил од Петар Салапура, поранешен
началник на разузнавачкиот сектор на Главниот штаб на ВРС.
Во наредбата, која обвинителот Артур Тралди му ја покажа на
сведокот во судницата, се вели дека личните карти им се потребни
на „лица, обвинети од Хашкиот трибунал“.
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Во тоа време, само Младиќ и политичкиот лидер на босанските
Срби, Радован Караџиќ, беа обвинети за воени злосторства од судот
на ООН во Хаг.
Кијац нагласи дека помагањето на бегалците било „сосема во ред“.
„Во 1996 година немав обврска да соработувам со Трибуналот“, рече
тој.
Меѓу оние на кои им биле дадени лажни лични карти, призна Кијац,
бил и Дражен Ердемовиќ, кој во 1996 година призна дека по падот на
Сребреница, учествувал во убиствата на повеќе од 1.000 Бошњаци во
село во близина на Зворник.
Младиќ, поранешниот командант на ВРС, е обвинет за геноцид
извршен во јули 1995 година во Сребреница, кога единиците под
негова контрола убиле повеќе од 7.000 бошњачки мажи и момчиња.
Обвинителот Тралди на Кијац му предочи наредба од 1996 година,
со која Младиќ им одобрува на Ердемовиќ и на уште тројца други
војници да отпатуваат во Србија.
Сведокот изјави дека „немал сознание“ за кого се работи.
На прашање на претседателот на судот, Алфонс Орие, дали тој знаел
дека со давање на лажни лични карти ја „попречува работата на
Трибуналот“, Кијац одговори: „Од оваа гледна точка, да ... Но, тогаш
постапував според законот“.
Тралди цитираше белешка од Младиќ, направена за време
на состанокот со Караџиќ, по посетата на БиХ на тогашниот
американски државен секретар Медлин Олбрајт. Караџиќ, според
белешката, изјавил дека „е приредено големо шоу за Олбрајт и оти
очекувале дека ќе бидат најдени 1.200 тела, а биле најдени само 5“.
На Младиќ му се суди и за геноцид во неколку други општини во
1992 година, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Караџиќ, пак, ја очекува пресудата по обвинението за геноцид и
други злосторства извршени во БиХ, за време на војната.
Судењето на Младиќ продолжува в понеделник.
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10 НОЕМВРИ 2015

Полицијата „ги погребала
телата во масовната
гробница“ во Приједор
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека во 1992 година, не знаел дека во рудниците
во близина на Приједор, чиј директор бил тој, биле
закопани тела на Бошњаци и Хрвати, и додаде оти
смета дека локалната полиција го направила тоа.
JUSTICE REPORT
Сведокот на одбраната, Остоја Марјановиќ, пред Хашкиот трибунал
во понеделникот изјави дека за масовните гробници во рудниците
Томашица и Јакарина Коса, слушнал дури во 2003 година, за време
на едно сведоштво во судот на ООН, и покрај фактот дека тој бил
директор на рудникот Љубија, во чиј состав биле овие две локации,
на кои во 1992 година, биле закопани тела на Бошњаци и Хрвати.
Марјановиќ додаде дека верува оти полицијата од Приједор, а не
војската на босанските Срби, ги закопала телата.
Тој рече дека ова го претпоставува врз основа на фактот дека
полицијата од Приједор била одговорна за расчистување на телата,
по масовните убиства на Коричанске Стијене на планината Влашиќ
во 1992 година.
Истакна дека не знае од каде биле донесени телата во Томашица и
Јакарина Коса.
На прашањето, дали знае, дека во јуни 1992 година, во еден од
неговите рудници биле убиени луѓе од несрпска националност,
Марјановиќ одговори: „Можно е. Не ги знам деталите, но можно е“.
Обвинителството во Хаг сака да докаже дека стотиците тела
пронајдени во рудниците Томашица и Јакарина Коса, им припаѓаат
на жртвите убиени од силите на босанските Срби, под команда на
Младиќ, како дел од кампањата за етничко чистење, спроведена во
1992 година.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
е обвинет за геноцид во повеќе општини, меѓу нив и општина
Приједор. Нему му се суди и за геноцид во Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Марјановиќ го продолжува своето сведочење во вторник.

- 113 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

03 НОЕМВРИ 2015

Обвинителство ги нагласи
„грешките“ на вештакот на
одбраната на Младиќ
Обвинителот на Хашкиот трибунал, на судењето
на Ратко Младиќ, се обиде да ги доведе во прашање
тврдењата на вештакот за балистика на
одбраната, кој изјави дека снајперистите на војската
на босанските Срби, не убиле, ниту пак раниле цивили
во опколено Сараево, намерно.
JUSTICE REPORT
Обвинителот на Хашкиот трибунал, Каролин Едгертон, во
понеделникот го испраша вештакот на Младиќ, Миле Попариќ,
тврдејќи дека имало грешки, невистинитости и лажни тврдења во
неговото сведочење.
Едгертон рече дека Попариќ погрешно заклучил дека цивилите во
Сараево не биле намерно гаѓани од позициите на босанските Срби,
за време на воената опсада на градот.
Обвинителот го негираше тврдењето на Попариќ, дека 14-годишниот
Тарик Жуниќ, кој бил ранет во сараевската населба Седреник, на 6
март 1995 година, најверојатно бил погоден од заскитан куршум,
при размена на оган меѓу босанската армија и припадниците на
Војската на Република Српска, ВРС.
Цитирајќи извештај на мировните сили на ООН, УНПРОФОР, во кој
стои дека мировниците отвориле оган кон снајперски позиции
на босанските Срби, од кои било пукано на цивили, обвинителот
Едгертон сугерираше дека ова е „размената на оган“, наведена од
вештакот.
„Верувам дека имало размена на оган меѓу конфликтните страни...
Ситуацијата беше многу сложена...Не знам што се случило, кога
пристигнал Тарик Жуниќ“, одговори Попариќ.
Обвинителот истакна дека во неговиот извештај, Попариќ намерно
ја сменил локацијата на која што Жуниќ бил погоден, за да прикаже
дека местото не било видливо од позициите на ВРС.
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Сведокот одговори дека локацијата, која е различна од онаа што ја
спомнува жртвата, му ја покажале очевидци.
Поранешниот командант на ВРС, Младиќ, е обвинет за тероризирање
на населението во Сараево. Во обвинението се споменуваат 17
снајперските напади, во кои биле убиени или ранети цивили во
градот.
Едгертон, поголемиот дел од испрашувањето на сведокот, го посвети
на докажување дека снајперските позиции на ВРС, од каде што, во
неколку наврати, било пукано врз цивили, биле сместени во Домот
за слепи лица во сараевската населба Неџариќи.
Вештакот Попариќ се држеше до своето тврдење дека тој „никогаш
не добил таква информација“.
Тој го прифати тврдењето дека српските сили биле во зградата, но
не се согласи со тврдењето дека постоела „организирана позиција за
гаѓање“ во овој објект.
Обвинителот му презентираше на вештакот документ на УНПРОФОР,
од јули 1995 година, во кој се вели дека командантот на Илиџанската
бригада на ВРС, „признал“ дека снајперистите отвориле оган од
Домот за слепи лица и дека вети оти тоа нема да се случи повторно.
„Точно е дека командантот призна дека некој отворил оган од
Домот за слепи лица, но тоа не значи дека тоа беше уредено место
за гаѓање. Можеби некој пукал спорадично, еден случај на пукање е
регистриран“, одговори Попариќ.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој достигнал
размери на геноцид во шест општини, како и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Обвинителот продолжува со вкрстеното испрашување на Попариќ
во вторник.
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30 ОКТОМВРИ 2015

Војската на босанските Срби
„не пукала во мајка и син“
Вештак за балистика, кој сведочеше во одбрана на
Ратко Младиќ, негираше дека куршумот што убил
седумгодишно дете и ја ранил неговата мајка во
Сараево во 1994 година, бил испукан од позициите на
босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Миле Попариќ, сведок на одбраната, пред Хашкиот трибунал во
четвртокот изјави дека снајперскиот куршум, кој на 18 ноември
1994 година, во центарот на Сараево ја ранил Џенана Соколовиќ, а
потоа го убил нејзиниот син Нермин Дивовиќ, не бил испукан од
Војската на Република Српска, ВРС, како што вели обвинението
против Младиќ.
Попариќ рече дека не било правилно утврдено, од која страна
куршумот дошол, бидејќи полициските извештаи велат дека
жртвите биле погодени од десна страна, додека според медицинската
документација, тие биле погодени од лева страна.
„Момчето не можело да биде погодено со куршумот што ја погодил
неговата мајка, ако куршумот дошол од десна страна, односно,
од зграда во [сараевската населба] Грбавица, каде што се наоѓале
позициите на ВРС, како што тоа се вели во обвинението“, рече тој.
Тој тврдеше дека истиот куршум можел да го погоди момчето
во глава, а потоа да ја рани неговата мајка во стомак, како што
рекле лекарите, ако дошол од лева страна, од територијата што ја
контролирала босанската армија.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за серија
снајперски напади и гранатирање, за време на опсадата на Сараево.
Во обвинението се наведени 17 снајперски напади, во кој биле ранети
или убиени граѓани на Сараево
Поповиќ, исто така, рече дека ВРС не го извршила нападот на
трамвајот во близина на поранешната касарна „Маршал Тито“, на
23 ноември 1994 година, во кој биле повредени две жени.
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Тој сведочеше дека 14-годишниот Тарик Жуниќ, кој бил ранет во
сараевската населба Седреник, на 6 март 1995 година, најверојатно
бил погоден од заскитан куршум, за време на престрелката меѓу
босанската армија и силите на босанските Срби.
На почетокот на вкрстеното испрашување, обвинителот Каролина
Едгертон, го доведе во прашање кредибилитетот на Попариќ како
вештак, тврдејќи дека тој не ги посетил сите локации на кои се
случиле инцидентите за кои што сведочел, дека тој не бил обучен
истражител, ниту судски патолог или адвокат, и дека користел
погрешни мапи.
Едгертон рече дека тој не е веродостоен сведок, бидејќи бил
„припадник на текнковски екипаж“ на ВРС, што Попариќ го
потврди.
Судењето продолжува в понеделник.
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29 ОКТОМВРИ 2015

Бошњаците „виновни“ за
снајперските напади во
Сараево
Вештак за балистика на одбраната, на судењето
на Ратко Младиќ, изјави дека Војската на Република
Српска, ВРС, не ги извршила снајперските напади
врз Сараево во 1994 година и за нападите ги обвини
бошњачките сили.
JUSTICE REPORT
Вештакот за балистика, Миле Попариќ, пред судот на ООН во
Хаг, во средата изјави дека силите на босанските Срби, не пукале
врз цивилите што се возеле со трамвај во центарот на Сараево во
октомври 1994 година.
Попариќ рече дека по анализата на траекторијата на куршумите,
заклучил дека истрелите не можеле да дојдат од зградата на
„Металка“, која била под контрола на ВРС, како што се тврди во
обвинението против Младиќ.
„Сите докази укажуваат на тоа и наш заклучок е дека сите три
трамваи, биле гаѓани од зградата на Извршниот совет, која беше под
контрола на Армијата на Босна и Херцеговина“, рече Попариќ.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за серија снајперски
напади и гранатирање, за време на опсадата на Сараево. Нему му се
суди и за геноцид во Сребреница и во други општини, за прогон на
Бошњаците и Хрватите во земјата и за земање на мировници на
ООН како заложници.
Анализирајќи го инцидентот од септември 1993 година, во кој од
снајпер беа ранети цивилите Нафа Тариќ и нејзината ќерка Елма,
додека оделе по улица, Попариќ рече дека „стрелецот сигурно го
испукал куршумот пред да ја види госпоѓа Тариќ“, бидејќи таа се
појавила од зад барикадите.
Попариќ, сепак, не го оспори фактот дека жената можела да биде
застрелана од позицијата на ВРС, која од местото била одалечена 800
метри.
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Говорејќи за ранувањето на 16-годишното девојче Санела
Муратовиќ, која била погодена со куршум од снајпер во јуни 1994
година, вештакот на одбраната изјави дека тоа се случило, како
последица на рикошетирање на куршум.
Попариќ рече Муратовиќ се движела по улица, за време на размена
на оган и дека прво куршумот погодил зграда во близина, а потоа
удрил во неа.
Тој го негираше тврдењето на обвинителството дека куршумот
дошол од зградата на Заводот за слепи лица, која ја држеле босанските
Срби, тврдејќи дека Муратовиќ, од тоа место, била делумно видлива.
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28 ОКТОМВРИ 2015

Случај Младиќ: ВРС не гаѓала
тригодишно дете
Вештак за балистика на одбраната, на судењето
на Ратко Младиќ, изјави дека Војската на Република
Српска, ВРС, не можела да биде одговорна за
снајперскиот напад во Сараево, во кој било рането
мало дете и убиени други цивили.
JUSTICE REPORT
Вештакот за балистика, Миле Попариќ, пред судот на ООН во Хаг, во
вторникот изјави дека војската на босанските Срби, не ги извршила
17 снајперски напади врз Сараево, за време на воената опсада на
градот, наведени во обвинението против Младиќ.
Попариќ рече дека трупите на босанските Срби, во декември 1992
година, не ја раниле намерно тригодишната Аниса Пита, додека си
играла во близина на нејзината куќа.
Вештакот нагласи дека локацијата на која што детето се наоѓало, не
можела да се види од српските позиции на карпата Баба над Сараево,
од каде, според обвинителството, бил извршен нападот.
„Девојчето не било видливо од карпата Баба и не можело намерно да
биде гаѓано“, рече Попариќ.
Во извештајот на Попариќ, што тој го изготвил врз основа на наодите
на полицијата во Сараево и на другиот расположлив материјал, тој
тврди дека не е можно, според правилата на балистиката, истрелите
да дошле од страната на босанските Срби.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за серија снајперски
напади и гранатирање, за време на опсадата на Сараево. Нему му се
суди и за геноцид во Сребреница и во други општини, за прогон на
Бошњаците и Хрватите во земјата и за земање на мировници на
ООН како заложници.
Вештакот за балистика, се обиде да докаже дека босанските Срби не
се виновни за убиството на жената Мунира Заметица, која црпела
вода од реката Добриња, во јули 1993 година.
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Попариќ рече дека е „апсолутно невозможно, Заметица да била
убиена со куршум истрелан од српската православна црква, која
била од неа одалечена 1.100 метри, бидејќи на нејзина страна имало
бетонски ѕид.
Судењето продолжува.
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27 ОКТОМВРИ 2015

Случај Младиќ: Бошњаците
доброволно заминале од
Сребреница
На судењето на Ратко Младиќ, сведок на одбраната,
изјави дека бошњачките цивили доброволно заминале
од Сребреница, откако градот, во јули 1995 година,
паднал во рацете на војската на Република Српска,
ВРС.
JUSTICE REPORT
„Народот сакаше да ја напушти таа територија по своја волја. Колку
што ми е познато, заминаа по своја волја“, изјави на судењето на
Младиќ во Хаг во понеделникот, сведокот на одбраната, Љубодраг
Гајиќ, поранешен припадник на специјалните полициски сили на
Република Српска, кој во тоа време бил во Поточари, во близина на
Сребреница.
Гајиќ, сепак, призна дека по падот на Сребреница, во јули 1995
година, припадниците на специјалните сили на полицијата на
босанските Срби, ги убиле муслиманските затвореници во селото
Кравица.
Обвинението го товари Младиќ, воен командант на ВРС, за геноцид
извршен врз околу 7.000 Бошњаци од Сребреница, во деновите по
окупацијата на градот, на 11 јули 1995 година.
Како доказ дека муслиманите ја напуштиле Сребреница доброволно,
адвокатот на Младиќ, Миодраг Стојановиќ, покажа видео снимка,
снимена на 12 јули 1995 година, на која обвинетиот им вели на
бошњачките цивили, дека тие ќе бидат префрлени на територија
„под контрола на силите на [босанскиот лидер] Алија [Изетбеговиќ]“,
и дека не треба да се плашат.
Гајиќ рече дека ги слушнал овие зборови на Младиќ, кои бошњачките
цивили „ги примиле со одобрение“.
Сведокот на Младиќ „починал од природна смрт“
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Хашкиот трибунал во понеделник соопшти дека обдукцијата
покажала оти српскиот вештак, Душан Дуњиќ, починал од природна
смрт.
Дуњиќ почина минатата недела во еден холандски хотел, пред да
сведочи во одбрана на Ратко Младиќ во Хашкиот трибунал.
„Патолог од Србија беше присутен и ја набљудуваше обдукцијата.
Како резултат на обдукцијата, беше заклучено дека господин Дуњиќ
починал од природна смрт“, соопшти Трибуналот.
Тој нагласи дека на 12 и 13 јули 1995 година, не сведочел на
малтретирање на Бошњаците и дека српските цивили „со сила“ ги
раздвоиле работоспособните мажи од нивните семејства.
Според сведокот, кој ги предводел разговорите меѓу полициските
офицери и мировниците на ООН во Сребреница, одвоените мажи
биле затворани во „бела куќа“ што се наоѓала во близина.
„Одвојувањето беше изненадување за мене, бидејќи Младиќ изјави
дека сите ќе бидат евакуирани“, рече Гајиќ.
Пред да влезат во „белата куќа“, изјави сведокот, мажите Бошњаци,
морале да ги фрлат своите торби и други предмети, а парите им
биле одземени.
За време на вкрстеното испрашување, сведокот изјави дека во
раните утрински часови, на 14 јули 1995 година, во близина на
земјоделското складиште во селото Кравица, му се чинело дека
видел војник кој стрелал со митралез по бошњачките затвореници
притворени во магацинот. Тој, сепак, рече дека подоцнал дознал
дека војникот бил всушност специјален полицаец.
Според обвинението, околу 1.000 бошњачки затвореници, на 13 и на
14 јули, биле убиени во складиштето во Кравица, што биле првите
масовни убиства на цивилите од Сребреница.
Гајиќ рече дека тој и останатите полициски службеници од неговата
единица, имале задача, на околу 400 метри од магацинот, да ги
соберат Бошњаците кои се предале и „да ги качат во камиони“, со
кој биле префрлани во складиштето.
На прашањето, што станало со приведените потоа, тој одговори:
„Знам дека беа ликвидирани, убиени...Од изутрина до 15.00 или
16.00 часот, се слушаше повремено рафално стрелање. Во тој момент
не знаевме што се случува, но подоцна се појавија гласини дека тие
биле убиени таму“.
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Адвокатот на Младиќ, Стојановиќ, праша, дали во близина на
складиштето видел барем еден припадник на ВРС, на што Гајиќ
одговори одречно.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, кој наводно достигнал размери на геноцид во шест
други општини, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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22 ОКТОМВРИ 2015

Сведок на Ратко Младиќ
пронајден мртов во хотел
Српскиот вештак по судска медицина, Душан Дуњиќ,
кој требаше да сведочи во одбрана на Ратко Младиќ,
беше пронајден мртов во еден хотел во Холандија.
Причината за неговата смрт сѐ уште не е позната.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија, МКТЈ,
соопшти дека Дуњиќ починал во четвртокот, во еден хотел во Хаг.
Неговото тело го нашол службеник на МКТЈ, а причината за смртта
се истражува.
„Службата за брза помош беше веднаш известена и таа ја констатира
смртта на г-дин Дуњиќ. Холандските власти спроведуваат истрага
за смртта на г-дин Дуњиќ“, соопшти Трибуналот.
Младиќ, воен командант на војската на босанските Срби, е обвинет
за геноцид на околу 7.000 Бошњаци од Сребреница, во деновите што
следеа по окупацијата на градот, на 11 јули 1995 година.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, кој, наводно, достигнал размери на геноцид во шест
други општини, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Дуњиќ претходно сведочеше како експерт на одбраните во неколку
други случаи во Хашкиот трибунал.
Во своето сведочење на судењето на Радован Караџиќ во 2013 година,
Дуњиќ изјави дека имало „цврсти докази“, дека само „450 до 500“
тела ексхумирани од масовните гробници, поврзани со падот на
Сребреница во јули 1995 година, биле жртви на стрелање.
Судењето на Младиќ продолжува в понеделник.
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Хашките обвинители го
оспорија експертот за
балистика на Младиќ
На судењето на поранешниот командант на
Војската на Република Српска, ВРС, Ратко Младиќ,
хашките обвинители ја оспорија стручноста и
веродостојноста на експертот за балистика на
одбраната на Младиќ, Зорица Суботиќ.
JUSTICE REPORT
За време на вкрстеното испрашување, обвинителот Адам Вебер во
четвртокот изјави дека Суботиќ не поседува вистинска стручност за
да ги оспори наводите од обвинението, дека силите на босанските
Срби ја испукале минофрлачката граната која уби десетици граѓани
во Сараево во војната.
Вебер нагласи дека Суботиќ не е експерт по судска медицина или
воен експерт или експерт за експлозиви. Суботиќ потврди дека таа
не е ништо од горе наведеното, но додаде дека „научила многу за
експлозивите“.
Таа го прифати тврдењето на обвинителите дека никогаш не го
анализирала кратерот од гранатата во контекст на спроведување на
истрага.
Дискутирајќи околу тврдењето на Суботиќ, дека убиствата на
пазарот Маркале во 1994 година не биле предизвикани од граната,
туку од поставен експлозив, Вебер праша дали за детонирање на
оваа мина, била потребна дополнителна експлозивна направа.
Експертот за балистика на одбраната го прифати ова, и додаде дека по
експлозијата, морале да бидат најдени остатоци од втората направа.
Суботиќ нагласи дека кај направа со електрично активирање, овие
остатоци „се минимални“.
„Ако тие остатоци не се пронајдени, не можете да тврдите дека
имало“, рече обвинителот, на што Суботиќ одговори: „Секако“.
Младиќ е обвинет дека како командант на ВРС, го тероризирал
населението во Сараево со гранатирање и снајперски оган, како и за
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два напади врз пазарот Маркале во Сараево, во кои загинале околу
100 лица.
Обвинет е и за геноцид во Сребреница и во други општини, за прогон
на несрпското население во земјата и за земање на мировници на
ООН како заложници.
Обвинителот сугерираше дека Суботиќ комјутерски ја изменилаграфијата од кратерот на експлозијата од 27 мај 1992 година во
улицата „Васа Мискин“ во Сараево, во која загинале 28 лица, кои
чекале на ред за леб.
„Ова, се разбира, не е точно. Овие фотографии постојат во
документацијата“, рече Суботиќ.
Обвинителите ќе продолжат со вкрстеното испрашување на Суботиќ
во понеделник.
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Сведок на Младиќ: Гранатите
не го предизвикале масакрот
на Маркале
Сведочејќи во одбрана на Ратко Младиќ, вештакот
за балистика, Зорица Суботиќ, рече дека убиствата
на пазарот Маркале во 1994 година, не биле
предизвикани од минофрлачки гранати, туку од
подметнат експлозив.
JUSTICE REPORT
Зорица Суботиќ, пред Хашкиот трибунал во вторникот изјави дека
на пазарот Маркале во Сараево во 1994 година, не може да падне
граната под аголот наведен во извештаите на сараевската полиција
и инспекторите на УНПРОФОР, без претходно да удри во кровот на
пазарот.
„Бројот на загинати и повредени, не е во корелација со огнената моќ
на 120 милиметарска граната“, рече таа
Истрагата за масакрот на Маркале ја нарече „непрофесионална,
неточна и со грешки“.
Нагласи дека е „речиси невозможно“ стабилизаторот, односно
опашката на гранатата, да остане закопана во асфалтот, покриена
со нечистотија по експлозијата, како што тврдат истражителите.
Суботиќ рече дека за време на експлозијата, стабилизаторот го
„бутка“ тлото околу гранатата и не може да остане покриен со земја.
Таа рече дека опашката на гранатата од Маркале, што таа ја прегледа
во судница, нема гребаници карактеристични за забивање во земја.
Откако судијата Кристоф Флуг отстрани дел од опашката, за што
Суботиќ велеше дека е невозможно, адвокатот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, изјави дека тоа е „потврда оти се манипулира со доказите“.
Суботиќ додаде дека експертот на обвинителството, Берко Зечевиќ,
погрешно го нацртал изгледот на тезгите на пазарот, односно ги
нацртал со коси, наместо со рамни кровови, со цел да покаже дека
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гранатата можела да падне на местото на експлозијата, без да го
погоди кровот.
„Заклучивме дека се работи за статичка експлозија, што не била
активирана по долетот, туку со далечински управувач...Претходно
била ископана дупка и во неа поставен стабилизатор од друга
граната, кој потоа бил покриен со земја. Преку тоа била поставена
мина, која била активирана со далечински управувач“, рече Суботиќ.
Додаде дека Зечевиќ ѝ кажал оти во Маркале биле најдени траги на
уште една експлозија, која не била дел од официјалниот извештај.
Младиќ е обвинет како командант на силите на босанските Срби,
за тероризирање на населението во Сараево, со гранатирање и
снајперски оган, како и за два напади врз пазарот Маркале, во кои
биле убиени околу 100 лица. Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница
и во други општини, за прогон на несрпското население во земјата и
за земање на мировници на ООН како заложници.
Суботиќ рече дека било невозможно, граната да го предизвикала
вториот масакр на Маркале во август 1995 година, без да биде снимена
од радарите на УНПРОФОР, како што тврди обвинителството во Хаг.
Таа истакна дека тврдењата на Хашките обвинители, дека гранатата
„пролетала под радарот“ се бесмислени.
Рече дека на местото на експлозијата биле пронајдени два
стабилизатори.
Коментирајќи ги снимките направени по експлозијата, Суботиќ рече
дека жртвата која се гледа на една од снимките, а која е навалена
преку ограда, и чие тело било речиси целосно уништено, не била
жртва на граната или артилериско оружје“.
Суботиќ ќе продолжи со нејзиното сведочење во среда.
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Сведок на Младиќ изјави
дека босанската армија убила
деца
Експерт за балистика на одбраната, на судењето на
Ратко Младиќ, обвинет за воени злосторства, изјави
дека Војската на Република Српска, ВРС, не ги
исфрлила гранатите што убиле десетици цивили во
Сараево, во 1993 и во 1994 година.

Ратко Младиќ во судница на Хашкиот трибунал. Фото Бета

JUSTICE REPORT
На вториот ден од нејзиното сведочење, на судењето на Ратко
Младиќ во Хаг, во средата, Зорица Суботиќ, експерт за балистика на
одбраната, сведочеше дека сараевската полиција и силите на ООН
за заштита, УНПРОФОР, направиле серија грешки во извештаите, со
кои се заклучува дека силите на босанските Срби, под команда на
Младиќ, ги испукале гранатите врз цивилите.
По анализата на доказите и трагите од теренот, Суботиќ сугерираше
дека проектилите биле истрелани од босанската армија.
Според наодите на Суботиќ, минофрлачките гранати, што во
јануари 1994 година, во сараевската населба Алипашино поље убија
шест деца, биле исфрлени од насока на УПИ институтот, каде што
била стационирана Армијата на Босна и Херцеговина, АБиХ, а не,
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како што се вели во обвинението, од Институтот за слепи , кој бил
под контрола на силите на Младиќ.
Суботиќ додаде рече дека полициските извештаи и извештаите на
УНПРОФОР, меѓусебно биле контрадикторни, во делот за насоката од
која долетал проектилот и за калибарот на минофрлачот од кој што
гранатите биле исфрлани.
Младиќ, поранешен командант на силите на босанските Срби,
е обвинет за тероризирање на населението во Сараево со серија
гранатирачки и снајперски инциденти. Тој е обвинет и за геноцид во
Сребреница и во други општини, за прогон на несрпското население
во земјата и за земање на мировници на ООН како заложници.
Суботиќ пред судот изјави дека сараевските полициски истражители,
погрешно го утврдиле и изворот на проектилот кој во јули 1993
година, во населба Добриња, убил 12 лица кои чекале ред за вода.
Потенцира дека гранатата, всушност, дошла од спротивната насока
од онаа која што е наведена во обвинението.
„Најблиската позиција на ВРС... беше осум до девет километри, а
максималниот домет на ова оружје, многу помал“, рече таа.
Методите што ги користеле сараевските полициски истражители,
за утврдување на насоката на долет на гранатата, Суботиќ ги
нарече „неприфатливи, неточни и за кое било разгледување,
неупотребливи“.
Судењето продолжува во понеделник, по празникот Курбан Бајрам.
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Сведок на Младиќ негираше
дека ВРС го гранатирала
Сараево
Зорица Суботиќ, експерт за балистика на одбраната,
на судењето на Ратко Младиќ, изјави дека Војската
на Република Српска, ВРС, не била одговорна за два
минофрлачки напади врз Сараево, во 1992 и во 1993
година, во кои биле убиени десетици цивили.
JUSTICE REPORT
Суботиќ, сведок на одбраната, пред Трибуналот на ООН за воени
злосторства во Хаг, во понеделникот изјави дека силите на
босанските Срби, не биле одговорни за смртоносниот напад на
спортскиот терен, за време на фудбалскиот натпревар во населбата
Добриња, во Сараево, на 1 јуни 1993 година.
Во нападот загинаа 10 лица, а околу 100 беа повредени.
Исказот на Суботиќ е дел од обидот на одбраната на Младиќ,
да ги дискредитира доказите на обвинителството, во врска со
смртоносниот инцидент.
Сведокот, пред судот изјави, дека првиот преглед на местото на
злосторството, бил извршен две години по нападот и оти местото
веќе било контаминирано.
„Тие тогаш погрешно ја означија насоката од која гранатата долета“,
рече таа.
Суботиќ тврдеше дека натпреварот не се одржал на паркингот
пред зградата наведена во обвинението, туку на едно фудбалско
игралиште во близина.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, прочита документ од
разузнавачката служба на босанската армија, во кој се вели дека 7
лица од загинатите и 50 од повредените, биле војници.
Младиќ, поранешен командант на силите на босанските Срби,
е обвинет за тероризирање на населението во Сараево со серија
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гранатирачки и снајперски инциденти. Меѓу нив е и нападот во
Добриња.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница и во други општини,
за прогон на несрпското население во земјата и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Суботиќ сведочеше и во врска со експлозијата во улица „Васа
Мискин“ во Сараево, на 27 мај 1992 година, во која загинаа 28 луѓе,
кои чекале да купат леб, и покрај тоа што овој инцидент не е во
обвинението против Младиќ.
Таа рече дека гранатата била исфрлена од одалеченост од 100 до 120
метри, а дека најблиската позиција на ВРС била на оддалеченост од
1.700 до 1.800 метри.
Додаде дека по нападот, бошњачките сили со снајпери пукале на
преживеаните.
Судењето продолжува во среда.
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Случај Младиќ: Бошњаците
виновни за експлозијата на
Маркале
Канадски разузнавачки офицер, на судењето на
Ратко Младиќ, изјави дека постоeло распространето
верување меѓу мировниците на ООН, дека босанската
армија, била одговорна за нападот на пазарот
Маркале во 1994 година.
JUSTICE REPORT
„Владееше уверување дека муслиманските сили го гранатираат
сопствениот народ, за да можат да ги обвинат Србите и да
предизвикаат меѓународна интервенција во нивна корист“, изјави
пред судот на ООН во четвртокот, офицерот за разузнавање, кој
сведочеше под името ГРМ-037.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби, е
обвинет за тероризирање на населението во Сараево за време на
опсадата 1992-1995, со кампања на насилство, која опфаќа и два
смртоносни напади врз пазарот Маркале.
Во првиот напад, на 5 февруари 1994 година, граната уби 66 цивили,
а беа повредени повеќе од 140.
Сведокот ГРМ-037, од ноември 1994, служел во командата на
УНПРОФОР [мировните сили на ООН] во Загреб. Тој рече дека
американски разузнавачки офицер му покажал фотографија на
која се гледа како едно лице фрла минофрлачка граната на пазарот
Маркале, од прозорец на една зграда во непосредна близина.
„Оној што ја направил фотографијата бил во иста просторија
со лицето кое ја фрлило гранатата. Фотографијата е добиена од
босанска страна. Американскиот разузнавач, фотографијата ми ја
покажа мене и на другите, за време на заедничкиот состанок за
гранатирањето на Маркале“, рече ГРМ-037.
Одговарајќи на прашања од обвинителството, ГРМ-037 рече
дека не можел да види што има точно на фотографијата, која
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американскиот разузнавач кратко ја покажал. Тој верувал во описот
на фотографијата што го дал овој офицер.
Како одговор на прашање од судијата претседавач, Алфонс Орие,
ГРМ-037, изјави дека верува оти е можно, тешка минофрлачка
граната, да биде фрлена на пазарот, од зграда со три ката, одалечена
еден метар од местото на експлозијата.
Кога судијата му предочи фотографии и цртежи од Маркале, ГРМ037 не можеше да покаже на ниту една трикатница одалечена еден
метар од кратерот што го направила гранатата.
Тој, исто така, потврди дека не бил запознаен со деталите и
заклучоците на официјална истрага за нападот врз Маркале,
додавајќи дека никогаш не учествувал во анализата на кратерот.
ГРМ-037, за вториот напад на пазарот Маркале, извршен на 28
август 1995 година, во кој беа убиени 43 цивили, а 75 беа ранети,
изјави дека не можело да се утврди кој ја исфрлил гранатата, иако
проектилот бил снимен со радар на УНПРОФОР.
Тој истакна дека додека бил во Босна и Херцеговина, членови на
УНПРОФОР и на НАТО, работеле на утврдување на потенцијални цели
во ентитетот на босанските Срби, Република Српска, за воздушните
напади на НАТО.
„На теренот беа специјалци што ги насочуваа бомбите од авионите
на НАТО врз српски цели“, рече ГРМ-037.
Според ГРМ-037, воените набљудувачи на ООН се однесувале „како
Џејмс Бонд“, бидејќи собирале разузнавачки податоци за нивните
влади. Тој, исто така, ги спореди со измислениот акционен херој
Рамбо, бидејќи биле вооружени без дозвола.
Додека го испрашуваше обвинителот, сведокот призна дека овие
описи се преувеличени и „понижувачки“ кон неговите поранешни
колеги.
ГРМ-037 потенцира дека и покрај меѓународното ембарго, на
Бошњаците им било доставувано оружје.
„Турски авион Ц-130, во придружба на американски борбени авиони
Ф-16, носеше оружје на аеродромот во Тузла, кој го контролираше
ООН...Имам лични сознанија дека слични авиони слетуваа во Загреб,
најмалку еднаш неделно. Една од нив дури и експлодира, од што цел
Загреб се стресе“, рече ГРМ-037.
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На Ратко Младиќ, му се суди и за геноцид во Сребреница, за прогон
на Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина (кој достигнал
размери на геноцид во шест општини), како и за земање на
припадници на УНПРОФОР, како заложници.
Судењето продолжува в понеделник.
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17 СЕПТЕМВРИ 2015

Младиќ во времето на
масакрот во Сребреница „бил
на свадба“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ
во Хаг, изјави дека во еден од деновите, кога силите
на босанските Срби, извршиле масакр врз Бошњаците
од Сребреница, со видео камера го снимил воениот
командант, во Белград на свадба.
JUSTICE REPORT
Радован Поповиќ, сведок на одбраната, во средата пред судот во Хаг
изјави дека Младиќ на 16 јули 1995 година, бил на свадба во Белград,
кога, според обвинението, Војската на Република Српска, ВРС, под
негова команда, ги стрелала Бошњаците од Сребреница.
Поповиќ сведочеше дека тој го снимил видеото по барање на
невестата Билјана Ѓурѓевиќ, со коja заедно работел во весникот
„Војска“.
Обвинението го товари Младиќ, воен командант на ВРС, за геноцид
на околу 7.000 Бошњаци од Сребреница, извршен во деновите кои
следеле по нејзината окупација од страна на ВРС, на 11 јули 1995
година.
Според обвинението, повеќето Бошњаци биле убиени од 14 до 17 јули
1995 година во близина на Зворник.
Според одбраната, Младиќ бил во Белград во тоа време.
Обвинителството не го оспорува тоа, но тврди дека Младиќ и кога
бил во Белград, имал команда и контрола над ВРС.
Поповиќ рече дека Младиќ и неговата сопруга Босиљка, од 10.00
наутро до 18.00 часот попладне, биле на свадба кај Жарко Стојковиќ
и Билјана Ѓурѓевиќ.
Младиќ, кој бил кум, прво бил во станот на невестата, а потоа
присуствувал на венчавката во црквата, како и на прославата во
ресторанот „Двајца рибари“.
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„Кумовите беа постојано во објективот на камерата“, изјави
сведокот.
Поповиќ, сепак, изјави дека го пропуштил заминувањето на
брачната двојка и на Младиќ, околу 18 часот, бидејќи заминал да
купи нова видео лента.
На крајот од свадбата истата вечер, Поповиќ им ги дал на младенците
двете ленти како негов подарок. Нагласи дека никогаш повторно не
ги видел лентите.
Во претходните сведоштва, брачната двојка тврдеше дека снимката
исчезнала од домот на мајката на невестата, додека тие биле на пат
во странство.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Питер
Мекклоски, го праша сведокот дали, во текот на денот, го изгубил
Младиќ од вид.
„Не, јас сум професионален фотограф и кога ќе наместам кадар,
додека камерата снима, гледам низ салата, особено гледам во
младенците и кумовите, за да не испуштам некој важен детал. Така
што ги имав на око и кога камерата не снимаше“, рече Поповиќ.
Тој тврдеше дека Младиќ во ниту еден момент не ја напуштил масата
во ресторанот и дека не бил ниту во тоалет. Тој, според сведокот,
„многу пушел“ и „пиел кисела вода“, освен кога со чаша „домашна
ракија“ им наздравил на младенците.
Обвинителот Мекклоски му предочи на сведокот дека постои
транскрип на разговорот помеѓу генералот Младиќ и Главниот штаб
на ВРС, одржан на 16 јули 1995 година во 16 часот и 15 минути, во
текот на свадбата.
„Такво нешто не сум видел“, рече Поповиќ.
На прашање дали тој, како „новинар“, знаел дека за време на свадбата
во Белград, се вршел „масакр“ врз Бошњаците од Сребреница, на
фармата Брањево и на други локации околу Зворник, сведокот
одговори дека тој не знаел, и дека за тоа дознал подоцна.
„Знам дека страдале голем број на луѓе, но не сум се занимавал
со истражување на деталите, бидејќи главниот уредник тоа не го
бараше. Можам да кажам дека тоа беше табу тема во тоа време...
Таму се случувале ужасни работи, многу луѓе биле убиени“, рече
Поповиќ.
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На прашање на обвинителот, дали кога вели „ужасни работи“ мисли
на „масовните убиства“ на Бошњаците од Сребреница, сведокот
одговори: „Да“.
Младиќ е обвинет за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, кој во шест општини достигнал ниво на геноцид, за
тероризирање на цивилите во Сараево со гранатирање и снајперски
напади и за земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
Судењето продолжува.
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09 СЕПТЕМВРИ 2015

Случај Младиќ: Мировниците
на ООН беа воени
затвореници
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ
во Хашкиот трибунал, изјави дека во летото 1995
година, војската на босанските Срби, ги држела
мировниците на ООН како воени затвореници, а не
како заложници.
JUSTICE REPORT
Радоје Војводиќ, поранешен офицер за безбедност на војската на
Република Српска, ВРС, во заднинската база на Јахорина, пред судот
во вторник изјави дека на 26 мај 1995 година, еден ден по почетокот
на НАТО бомбардирањето на ВРС, во базата видел непознати војници
кои врзале двајца припадници на УНПРОФОР (силите за заштита на
ООН) за столбови.
Според сведокот, војниците му рекле дека припадниците на „сините
шлемови“ на УНПРОФОР се „воени затвореници“, бидејќи постоеле
сомневања дека тие „ги насочувале авионите на НАТО“.
Војводиќ рече дека набрзо му било наредено да оди до блискиот
магацин во Јахорински Поток, кој веќе бил бомбардиран од страна на
НАТО и дека таму видел уште пет или шест војници на УНПРОФОР,
врзани за столбови.
Изјави дека му било наредено да се погрижи, затворениците да
бидат безбедни, никој да не ги повреди и да не им приоѓаат други
војници.
Младиќ е обвинет, како командант на ВРС, за земање на повеќе
од 200 војници на УНПРОФОР како заложници и дека дел од нив
користел како човечки штит при воздушните напади на НАТО.
Војводиќ додаде дека сите затвореници на УНПРОФОР ги префрлил во
својата база, каде што биле чувани до 18 јуни, кога биле ослободени.
„Тврдам дека после тоа, никој не им се заканувал...Од 26 мај до 18
јуни, никогаш не беа ниту физички, ниту психички загрозени“,

- 140 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

изјави сведокот, додавајќи дека тие биле третирани во согласност
со Женевската конвенција.
Војводиќ истакна дека затворениците имале пристап до лекар, дека
Црвениот крст ги посетил и дека им биле овозможено да купат
овошје на пазар и да набават видео касети.
Обвинителите, во текот на вкрстеното испрашување, се обидоа
да докажат дека заробените војници на УНПРОФОР, всушност
биле заложници на војската на босанските Срби и дека им биле
упатени закани оти ќе бидат убиени, доколку НАТО продолжи со
бомбардирањето.
Тие прикажаа филм во судницата, во кој се гледа војник на ВРС,
како, со посредство на преведувач, им вели: „Ќе умрете...за доброто
на НАТО“.
Обвинителот го цитираше Младиќ, кој му рекол на командантот на
УНПРОФОР, Руперт Смит, дека неговите војници ќе бидат убиени.
Војводиќ одговори дека тој не можел да знае за тоа, бидејќи тоа било
„надвор од неговото ниво на донесување одлуки“.
Сепак, тој потврди дека војниците на УНПРОФОР биле изложени на
ризик, со цел да се натера НАТО да запре со бомбардирањето.
Тој го нарече ова „воен трик“.
„Сепак, тие не беа изложени на поголема опасност, од
бомбардирањето на НАТО, од нашите војници, кои беа во близина“,
рече тој.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ целата земја, како и за тероризирање
на населението во Сараево.
Судењето продолжува на 9 септември.
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Сведок на Младиќ изрази
сомневање за околностите на
нападот врз Маркале
На судењето на Ратко Младиќ, поранешен офицер
на мировните сили на ООН, изјави дека не е јасно која
страна го гранатирала пазарот Маркале во Сараево
во 1994 година, во кој напад загинале 66 луѓе.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи за одбраната на Младиќ, Џон Расел, канадски поранешен
офицер на УНПРОФОР, силите за заштита на ООН во Босна и
Херцеговина, пред Хашкиот трибунал во понеделникот изјави дека
не било јасно дали гранатата што паднала врз сараевскиот пазар
Маркале, на 5 февруари 1994 година, била исфрлена од позициите
на силите на босанските Срби.
Во нападот загинаа 66 лица, а 140 беа повредени.
Расел, сепак, рече дека негов „личен став е дека босанската армија ја
исфрлила гранатата врз Маркале“.
Младиќ, како командант на силите на босанските Срби, е обвинет за
тероризирање на населението во Сараево, со серија гранатирања и
снајперски оган, меѓу кои инциденти е и нападот на Маркале. Тој е
обвинет и за геноцид во Сребреница и во други општини, за прогон
на несрпското население во земјата и за земање на мировници на
ООН како заложници.
Расел рече дека на денот на смртоносната експлозија, тој учествувал
во истрагата и го анализирал кратерот од гранатата на Маркале, и
заклучил дека „и двете страни можеле да го истрелаат проектилот“.
„И српската и босанската војска имаа свои позиции на местото од
каде што беше испукан проектилот“, изјави тој пред судот на ООН
за воени злосторства.
Точната оддалеченост од местото од кое била исфрлена гранатата,
не можела да се утврди, додаде сведокот, поради што и не можело
дефинитивно да се утврди од која страна всушност гранатата била
испукана.
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Во својот личен дневник од тоа време, што беше прочитан во
судницата, Расел напишал дека негово мислење е дека бошњачките
сили „се гранатирале самите себе“, што многумина во Сараево
„одбиле да прифатат, бидејќи имало многу жртви“.
Сведокот рече дека под поимот „многумина“, мисли на скоро
сите негови колеги од ООН. Расел го нарече извештајот на Си-ЕнЕн, објавен на денот на масакрот на Маркале, во кој за нападот се
обвинуваат босански Срби, „пропаганда“.
Неговиот личен став, дека нападот бил извршен од бошњачките
позиции, се базира на траекторијата на гранатата, која ги надлетала
високите згради во близина на пазарот, објаснува тој.
„Тоа беше мое мислење и тоа го запишав. Сепак, мојот официјален
извештај вели дека не можевме да заклучиме кој го испукал
проектилот“, рече тој.
За време на неговото сведочење, Расел истакна дека пред истрагата
за Маркале, тој четири пати го анализирал кратерот од гранатата.
Додаде дека пред да пристигне во Сараево, бил на дводневна обука
во Книн.
За време на вкрстеното испрашување, обвинителот, Адам Вебер, го
прочита извештајот на ООН во кој се говори за непропорционални
напади на силите на босанските Срби врз Сараево, додека Расел бил
во градот.
Тој рече дека додека тој бил таму, голем број на гранати паднале врз
Сараево и дека видел „напади од двете страни“, но се согласи дека
трупите на босанските Срби користеле диспропорционална сила,
што значи дека „биле убиени цивили“.
Судењето продолжува.
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Возачот на Ратко Младиќ му
понуди алиби за Сребреница
Поранешниот возач на Ратко Младиќ, на судењето
во Хашкиот трибунал, изјави дека бил со воениот
командант на Војската на Република Српска во јули
1995 година, во деновите кога неговите сили ги
масакрирале Бошњаците во Сребреница.
JUSTICE REPORT
Млаѓен Кењиќ, пред Хашкиот трибунал во среда сведочеше дека
на 14 јули 1995 година, тој го одвезол Младиќ во Белград и оти три
дена подоцна го вратил во Главниот штаб на Војската на Република
Српска, ВРС, во близина на Хан Пјесак, Босна и Херцеговина.
Младиќ, воен командант на ВРС, е обвинет за геноцид на околу 7.000
Бошњаци во Сребреница, во деновите по 11 јули 1995 година, кога
неговите сили ја зазела Сребреница.
Повеќето од нив, според обвинението, биле убиени во околината на
Зворник, меѓу 14 и 17 јули 1995 година, кога, според сведоштвото на
Кењиќ, Младиќ бил во Белград.
Сведокот рече дека за време на престојот во Белград, го возел Младиќ
на средби со тогашниот српски претседател, Слободан Милошевиќ,
во зградата на претседателството во Белград и во белгадското
предградие Добановци, како и на една свадба и на разговори во
Воено-медицинската академија во Белград.
Кењиќ нагласи дека откако поминале три ноќи во Белград, тој го
вратил Младиќ назад во Генералштабот на ВРС во Хан Пјесак.
Додека беше испрашуван од адвокатот на Младиќ, Миодраг
Стојановиќ, Кењиќ изјави дека во возилото немало средства за
врска.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Питер Мекклоски
го праша сведокот дали, на патот од Хан Пјесак до границата со
Србија, на 14 јули, видел колони од камиони и автобуси, со кои
илјадници Бошњаци биле транспортирани од Братунац, на локации
во близина на Зворник, каде што подоцна биле стрелани.
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„Не забележав никаква гужва на патот, беше вообичаено“, рече
Кењиќ.
На прашањето дали знаел за егзекуцијата на голем број Бошњаци
во селата Кравица, Ораховац, Петковци и Пилица во тоа време,
сведокот одговори: „Не“.
Обвинителот Мекклоски сугерираше дека Кењиќ не го одвезол
Младиќ со автомобил од Белград во Хан Пјесак на 16 јули 1995 година,
туку дека тие летале до Зворник со хеликоптер, а потоа продолжиле
да патуваат со автомобил.
Сведокот ги негираше овие наводи, велејќи дека тој никогаш не
бил со Младиќ во хеликоптер. „Никогаш, ако ме разбирате, ама баш
никогаш“, рече Кењиќ.
Сопругата на Младиќ, Босиљка, како и Билјана и Жарко Стојковиќ,
на чија свадба во Белград на 16 јули 1995 година, Младиќ бил кум,
му го понудија истото алиби на поранешниот воен командант на
босанските Срби.
Во текот на судењето, обвинителството не негираше дека Младиќ бил
во Белград во тоа време, каде, меѓу другото, присуствувал на средба
со српскиот претседател Слободан Милошевиќ и со меѓународни
претставници. Сепак, обвинителите изјавија дека иако тој бил во
Белград, Младиќ имал целосна контрола и команда над војската на
босанските Срби во тоа време.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, кој достигнал размери на геноцид во шест општини,
меѓу кои и Сребреница, за тероризирање на населението во Сараево,
како и земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува в понеделник.
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Во опсадата на Сараево биле
убиени 3.300 Срби, тврди
сведок на Младиќ
Поранешен полициски функционер на босанските Срби,
кој сведочеше во одбрана на Ратко Младиќ, изјави дека
за време на опсадата на Сараево, загинале 3.300 Срби,
а обвинителството тврдеше дека дел од нив биле
убиени од страна на српските сили.
JUSTICE REPORT
Поранешниот полициски функционер, Симо Тушевљак, кој ги
истражувал воените злосторства против Србите, на судењето
на Младиќ во Хашкиот трибунал, во вторникот изјави дека 3.300
српски цивили биле убиени во десет општини во Сараево, за време
на опсадата 1992-1995.
Во текот на вкрстеното испрашување, хашкиот обвинител, Каролин
Адгертон, се обиде да докаже дека списокот на Тушевљак, содржи
жртви на артилериски и снајперски напади на силите на босанските
Срби.
Тушевљак рече дека не може ниту да ги потврди, ниту да ги негира
нејзините наводи. Тој истакна дека списокот бил составен само за
да ѝ помогне на полицијата на босанските Срби и дека намерата не
била да се утврдат причините за нивната смрт. Таа работа му беше
оставена на босанското државно обвинителството, рече тој.
Тој сведочеше на судењето на воениот командант на босанските
Срби, Ратко Младиќ, кој е обвинет за тероризирање на граѓаните на
Сараево, со константни артилериски и снајперски напади.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница и во други
општини, за прогон на несрпското население во земјата и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Обвинителот Адгертон како пример го наведе случајот на жената,
Вера Ковачевиќ, која, како што рече, загинала во летото 1992 година,
од граната испукана од позициите на босанските Срби.

- 146 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

„Тоа е видливо, но јас досега не сум го видел овој документ. Но, исто
така, ние не сме кажале ништо погрешно [во списокот]. Само дека
таа загинала од граната на 30 јули 1992 година“, одговори Тушевљак.
Според воените документи, рече Адгертон, уште една жена на
списокот, Нова Фуртула, загинала во јуни 1992 година, од бомба
фрлена од војник на силите на босанските Срби.
Таа додаде дека Желимир Кнежевиќ, кој на списокот на Тушевљак се
води како „исчезнат во Сараево“, според сведоштвата на очевидци,
всушност бил киднапиран од српскиот парамилитарец, Веселин
Влаховиќ.
„Ова прв пат го гледам. Не ми е познато“, рече Тушевљак.
Инаку, Влаховиќ е осуден на 42 години затвор, досега најдолга
изречена казна за воени злосторства во Босна и Херцеговина. Тој
беше осуден за убиства, силувања и грабежи на Бошњаци и Хрвати
во Сараево во 1992 година.
Тушевљак повтори дека списокот содржи само имиња на Срби
убиени во Сараево, без причини за нивната смрт.
„Многу Срби загинаа на првата линија на фронтот, бидејќи беа
користени како жив штит и беа користени за копање на ровови.
Тие загинаа од српски гранати“, рече Тушевљак.
Тој истакна дека примерите дадени од јавниот обвинител, не ја
поништуваат веродостојноста на неговиот список од 3.300 српски
жртви.
Судењето на Младиќ продолжува.
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Сопругата на Ратко Младиќ
му даде алиби за Сребреница
Сопругата на поранешниот воен лидер на босанските
Срби, Ратко Младиќ, пред Хашкиот трибунал
изјави дека тој бил со неа во Белград, во деновите
кога војниците, наводно, под негова контрола, ги
масакрирале Бошњаците од Сребреница.

Босиљка Младиќ во судница. Фото МКТЈ

JUSTICE REPORT
Босиљка Младиќ во средата сведочеше на судењето на нејзиниот
сопруг во судот на ООН во Хаг, пред кој тој е обвинет за воени
злосторства, дека таа во јули 1995 година, во деновите кога се случил
масакрот во Сребреница, била со него во еден стан во Белград.
Таа рече дека на 16 јули 1995, тие биле на една свадба, а потоа се
сретнале со група српски бегалци во воената академија.
Пред судот истакна дека нејзиниот сопруг не можел да ги изврши
масовните злосторства, и убиствата во Сребреница ги нарече
„пропаганда“.
„Го прашав: Ратко, кажи ми, дали си дал наредба за овие злосторства
во Сребреница? Тој стана сериозен, ме погледнаа остро и рече: Дали
се сомневаш во мене?“, рече таа со растреперен глас.
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На прашање на обвинителот Маргарет Хасан, таа одговори оти „не
прифатаќа“ дека војниците под команда на нејзиниот сопруг, убиле
повеќе од 7.000 бошњачки мажи и момчиња од Сребреница.
„Сигурна сум дека тој не можел да стори вакво дело и затоа
мислам дека тој не заслужува да биде осуден. Јас го осудувам секое
злосторство, дури и ако мојот сопруг го сторил тоа“, рече таа.
На поранешниот водач на војската на босанските Срби, Ратко
Младиќ, му се суди пред Меѓународниот кривичен трибунал за
поранешна Југославија, за неговата улога во организирање на
геноцидот во Сребреница, за прогон на несрпското население во
неколку босански општини, кои, наводно, достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Побарано да опише што правел Ратко Младиќ помеѓу 14 и 17 јули
1995 година, кога масакрите биле извршени, Босиљка одговори дека
тој бил дома во Белград.
Обвинителството се обиде да го оспори тврдењето на сведокот дека
Младиќ не дал никакви наредби во овој период, цитирајќи снимен
разговор помеѓу обвинетиот и непознато лице, кој се водел на 16
јули 1995 година, при што Младиќ вели: „Како е горе, кај Винко? ...
со полна пареа напред, максимална сигурност...Не чекајте наредба,
ако се појават во воздухот, соборете ги“.
Според обвинителството, разговорот укажува на тоа дека Младиќ
наложил соборување на авиони на НАТО, во близина на градот Жепа.
Босиљка Младиќ, изјави дека таа не е експерт за овие прашања, но
додаде дека „наредбите се давале преку заштитена линија, а ова
била обична линија“.
Нагласи дека пред апсењето на нејзиниот сопруг во 2011 година,
таа го видела него за последен пат во 2001 година, кога Белград го
екстрадирал српскиот лидер Слободан Милошевиќ во Хаг. До тогаш,
изјави сведокот, „државата сѐ уште го штитела“.
Младиќ живееше слободно се до екстрадицијата на Милошевиќ, а
потоа една деценија беше во бегство.
Неговата сопруга рече дека таа немала никаков контакт со него во
тоа време.
Додаде дека најмалку шест месеци пред неговото апсење, таа била
убедена оти тој веќе не е жив, бидејќи во 1996 година, доживеал
мозочен удар и „најверојатно живеел во тешки услови“ во бегство.
Судењето продолжува.
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Случај Младиќ: „Џамиите
биле уривани за време на
борбите“
Стручниот сведок на одбраната, Драгиќ Гојковиќ,
на судењето на Ратко Младиќ, изјави дека десетици
џамии биле уништени за време на борбите во
војната во Босна и Херцеговина или кога војската на
Република Српска, ВРС, не била во близина.
JUSTICE REPORT
Гојковиќ, пред судот на ООН во Хаг, во вторникот изјави дека во
летото 1992 година, десет џамии биле урнати за време на борбите,
а 84 биле уништени во региони што претходно ВРС ги напуштила.
„Тоа беа неконтролирани активности“, рече тој во текот на
вкрстеното испрашување.
Гојковиќ го започна своето сведочење во понеделникот, тврдејќи
дека џамиите не биле кренати во воздух со користење на воени
методи, што укажува дека водачите на босанските Срби не се
одговорни за нивно уништување.
На поранешниот командант на ВРС, Младиќ, му се суди за геноцид
во Сребреница и во неколку други општини, за прогон на несрпското
население во земјата, за тероризирање на населението во Сараево и
за земање на мировници на ООН како заложници.
Уништувањето на муслиманските и на католичките верски објекти,
од силите на босанските Срби, било дел од прогонот на несрпското
население, се вели во обвинението.
Обвинителството и судиите на Хашкиот трибунал неколку пати го
прашаа Гојковиќ кои џамии биле уништени и кога, но тој не даде
одговор. Тој повтори дека своите заклучоци ги донел врз основа на
извештајот на експертот на Хашкиот трибунал, Андраш Ридлмајер.
Откако му беше покажан документ на ВРС во кој се вели дека во
времето кога џамиите биле уништени во регионот на Босанска
Краина, ВРС спроведувала операции во тој регион, Гојковиќ, рече
дека силите на босанските Срби „имале други приоритети“.
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„Делови од единиците, во основа, останаа во овој регион во текот на
целата војна, но регионот беше слободен, немаше муслимани, што
би правеле војниците таму, во селата?“, праша тој.
„Имаше некои групи на дивјаци што го направија сето тоа...Сега, не
можам да кажам дали тие носеле униформи“, додаде тој.
Истакна дека немало организирано уништување на верски објекти и
дека полицијата и цивилните власти биле одговорни во регионите
што биле „ослободени“ од ВРС.
Како доказ дека раководството на босанските Срби го наредило
уништувањето на џамиите, обвинителот Артур Тралди, цитираше
изјава на обвинетиот Младиќ дадена во војната, во која тој вели
дека џамијата со две минариња во градот Тешањ, може да остане.
„Не знам за тоа и не ми е гајле“, одговори Гојковиќ.
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Случај Младиќ: Војската
на босанските Срби „не
уништувала џамии“
На судењето на поранешниот воен лидер на
босанските Срби, Ратко Младиќ, одбраната
докажуваше дека за време на војната во Босна
и Херцеговина, џамиите не биле разнесени со
користење на воени методи
JUSTICE REPORT
По летната пауза, во понеделник во Хаг продолжи судењето на
Младиќ, со сведочење на Драган Гојковиќ, поранешен артилериски
командант на првиот краински корпус на војската на Република
Српска, ВРС, кој пред судот на ООН за воени злосторства, изјави дека
џамиите биле уривани „без експертиза ... со премногу експлозив“,
спротивно на воените процедури.
Гојковиќ, како експерт на одбраната, сведочеше за уривањето на
муслиманските и католичките верски објекти, бидејќи одбраната
на Младиќ сакаше да докаже дека ВРС, за време на војната 19921995, не ги срамнувала со земја џамиите.
„Тврдам дека повеќето од овие објекти можеа да се срамнат со земја
механички...Немаше потреба за вакво уништување“, рече Гојковиќ.
Тој додаде дека џамиите биле уништувани на „криминален начин,
без цел или систем“.
„Во повеќето случаи нападот бил на минарето и се користело
премногу експлозив, што било доволно да се уништи цела зграда“,
рече тој.
На поранешниот командант на ВРС, Младиќ, му се суди за геноцид
во Сребреница и во неколку други општини, за прогон на несрпското
население во земјата, за тероризирање на населението во Сараево и
за земање на мировници на ООН како заложници.
Уништувањето на муслиманските и на католичките верски објекти,
од силите на босанските Срби, било дел од прогонот на несрпското
население, се вели во обвинението.
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Претходно, во текот на судењето, обвинителството во доказниот
материјал го воведе извештајот на експертот Андрас Ридлмајер, во
кој се вели дека за време на војната биле уништени 94 џамии.
Гојковиќ рече дека сите џамии наведени во извештајот на Ридлмајер
биле уништени без документација и без користење на стручни
постапки, кои ВРС ги барала во такви случаи.
На прашање на адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, кој морал да ја
види наредбата за уништување на еден објект, Гојковиќ одговори:
„Командантот на артилеријата ... таква наредба не можеше да ја
заобиколи позицијата што јас ја имав за време на војната“.
Додаде дека не може да најде ниту една наредба за уништување на
џамии во извештајот на Ридлмајер, ниту пак во сопствената архива.
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Сараево не беше под опсада,
изјави сведок на Младиќ
Сведочејќи во одбрана на Ратко Младиќ, поранешниот
член на Српската демократска партија, Здравко
Шалипур, изјави дека Сараево во војната бил поделен
град, а не град под опсада.
JUSTICE REPORT
„Сараево беше навистина поделен, тоа е точниот термин ... тој беше
поделен од самиот почеток“, рече на судењето на Младиќ, сведокот
на одбраната, Шалипур, кој во војната работел во општината Српско
Ново Сараево.
Во текот на вкрстеното испрашување, кога му беа презентирани
одредени документи, Шалипур призна дека раководството на
босанските Срби „сакало поделба на градот“.
Откако му беше пуштена снимка на пресретнат разговор меѓу
поранешниот претседател на босанските Срби, Радован Караџиќ,
и официјален претставник на општината Ново Сараево, во кој
тие дискутираат за „реорганизација на градот“, врз основа на
распоредот на муслиманското население, Шалипур рече дека тоа е
„детски разговор“, бидејќи и двајцата „не знаеле ништо за Сараево“.
Поранешниот командант на војската на Република Српска, ВРС,
Ратко Младиќ, е обвинет за тероризирање на жителите на Сараево
со бомбардирање и снајперски оган. Тој е обвинет и за геноцид, за
прогон на несрпското население, и за земање на мировници на ООН
како заложници.
На Караџиќ му се суди во посебен случај за истите злосторства.
Сведокот негираше дека несрпското население било протерувано од
населбата Грбавица во Сараево, кој била под контрола на силите на
босанските Срби.
Кога обвинителството му прочита извештај на ООН, од септември
1992 година, во кој стои дека 300 муслимани биле протерани од
Грбавица, сведокот рече дека не знаел ништо за овие настани.
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„Никогаш не сум слушнал за ова, ниту пак се случило нешто
вакво додека јас бев во Грбавица“, рече Шалипур, додавајќи дека
снајперистите и артилеријата на босанската армија, убиле стотици
српски цивили во Грбавица.
Поради артилерискиот и снајперски оган, Грбавица беше „пекол на
земјата“, рече Шалипур .
Откако ќе заврши сведочењето на Шалипур , кој е 170 сведок на
одбраната, судењето на Младиќ ќе биде прекинато до 10 август,
заради летниот одмор.
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Случај Младиќ: Сведоштво за
намерите на ВРС
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека војската на Република Српска, ВРС,
во регионот Краина, се обидела да ја ги спроведе
намерите за одвојување на Србите од муслиманите и
Хрватите.
JUSTICE REPORT
Бошко Келечевиќ, поранешен началник на штабот на Првиот
краински корпус на ВРС, сведочеше дека една од главните цели на
ВРС, била одвојување на Србите од муслиманите и од Хрватите во
Босна и Херцеговина.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Артур Тралди,
го праша, дали неговите единици, заедно со други силите на
босанските Срби, „го апселе и со размена го отстранувале“
несрпското население, ги уништиле нивните села и на овој начин
„ги спроведувале воените стратешки цели на босанските Срби“.
Келечевиќ одговори: „Да“.
Признавајќи дека првата стратешка цел била одвојување на Србите
од муслиманите и од Хрватите во БиХ, тој потенцира дека втората
била „бришење на реката Дрина како граница меѓу Србија и
босанските Срби“.
Ратко Младиќ, поранешниот командант на ВРС, е обвинет за
прогон на Бошњаците и Хрватите низ БиХ, кој достигнал ниво на
геноцид во повеќе општини, меѓу кои и општината Приједор во
северозападниот дел на земјата.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница, источна Босна, за
тероризирање на граѓаните во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Одговарајќи на прашања во врска со масовните убиства на
Бошњаците во село Вечиќи, во близина на Котор Варош во ноември
1992 година, Келечевиќ сугерираше дека злосторството го извршиле
локалните српски сили, а не ВРС.
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Обвинителот Тралди, презентираше документи кои покажуваат
дека ВРС го чувала училиштето во соседното село Грабовица, каде
што убиствата биле извршени.
Одговарајќи на прашања во врска со Младиќ, Келечевиќ рече дека
обвинетиот бил „енергичен, решителен и дека било тешко да се
работи со него“.
Запрашан дали Младиќ е суров, Келечевиќ одговори дека тоа не е
точно. „Можеби зборот сурово не е добар. Тој е енергичен и истраен
во своите убедувања...сурово не е адекватен збор“, рече Келечевиќ.
Сведокот ќе продолжи со своето сведоштво во четврток, кога
започнува летниот одмор во Хашкиот трибунал.
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ВРС водела дефанзивна војна,
изјави сведок на одбраната
на Младиќ
Судењето на Ратко Младиќ, продолжи со исказ
на сведокот на одбраната, Бошко Келечевиќ, кој
негираше дека војската на Република Српска, ВРС, го
прогонувала несрпското население од областа на
Босанска Краина и нагласи дека заминувањето било
доброволно.
JUSTICE REPORT
Келечевиќ, поранешен началник на штабот на Првиот краински
корпус на ВРС, сведочеше дека неговите единици воделе „одбранбена
војна“.
Откако обвинителот, во текот на вкрстеното испрашување, му ги
покажа инструкциите на Главниот штаб, ГШ, на ВРС, според кои
на единиците им било наредено „да се борат за одвојување од
муслиманите и Хрвати и за создавање на српска држава“, Келечевиќ
одговори дека според ГШ на ВРС, тоа „била“ целта на војната.
Сепак, потенцира дека муслиманите и Хрватите, „по своја желба”
ги напуштале териториите под српска контрола.
На прашањето дали знаел дека речиси во исто време со воз биле
депортирани и околу 4.000 муслимани од Босански Нови, Келечевиќ
одговори оти не знаел.
Тврдеше дека не знаел ниту дека возот со кој биле пренесувани
бил запрен во Добој, каде што мажите муслимани биле уапсени и
вратени и притворени во Босански Нови.
Пробивот на таканаречениот Посавски коридор, во северна Босна, кој
имал за цел спојување на западните и источните српски територии
во БиХ, според сведокот, била „одбранбена операција“.
Откако обвинителот му ја предочи наредбата на Младиќ, во која
тој оваа операција ја нарекува „голема офанзивна операција“,
Келечевиќ додаде дека имало и „офанзивни и дефанзивни дејства“.
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Келечевиќ сведочеше на судењето на поранешниот командант на
ВРС, Ратко Младиќ, кому му се суди за прогон на муслиманите и
Хрватите, кој во неколку општини достигнал размери на геноцид.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на граѓаните на Сараево и за земање на меѓународни војници како
заложници.
Минатата недела, обвинителството ја заврши доказната расправа
за масовната гробница Томашица, при што презентира форензички
докази кои покажуваат дека во 2013 година, таму биле пронајдени
останки на повеќе од неколку стотици лица.
По презентацијата на доказите во врска со Томашица, одбраната
на Младиќ продолжи со својата доказна постапка, со сослушување
на поранешниот полицаец на силите на босанските Срби, Симо
Тушевљак, кој рече дека официјалните лица на војската и полицијата
на Република Српска, немале врска со српските паравоени формации.
„Паравоените формации работеа спротивно од нас и тие вршеа
злосторства...До крајот на 1992 година сите паравоени сили беа
принудени да ја напуштат територијата на босанските Срби, а
некои лица беа и обвинети“, рече Тушевљак.
Судењето продолжува на 14 јули.
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Жртвите од Томашица и
Јакарина Коса „биле убиени
во операција на етничко
чистење“
Експерт на обвинителството на Хашкиот трибунал,
изјави дека жртвите ексхумирани од масовните
гробници Томашица и Јакарина Коса, во близина на
Приједор, биле убиени во нападите наведени во
обвинението против Ратко Младиќ.

Ратко Младиќ во судница. ICTY.

JUSTICE REPORT
Демографскиот експерт, Ева Табеау, пред судот на ООН во вторникот
изјави дека од 385 тела ексхумирани од масовната гробница
Томашица, вкупно 123 се идентификувани како лица убиени во
нападите на војската на Република Српска, ВРС, на бошњачките
села, наведени во обвинението против Младиќ, како кампања на
етничко чистење.
„Бев во можност да потврдам дека 75 ексхумирани жртви, биле
убиени во селото Бишќани во јули 1992 година, а 28 биле дел од 150
лица убиени во логорот Кератерм“, рече Табеау.
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Таа додаде дека од 211 тела ексхумирани во Јакарина Коса, 61 биле
убиени во седум инциденти наведени во обвинението на Младиќ.
Поранешниот командант на ВРС, Младиќ, е обвинет за прогон
на Бошњаците и Хрватите, кој во 1992 година достигнал ниво на
геноцид во повеќе општини, вклучувајќи го и Приједор.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница во 1995 година, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Судот на ООН, минатата година одлучи да му овозможи на
обвинителството, кое веќе заврши со презентирање на доказите
против Младиќ, да повика нови сведоци, кои ќе сведочат за
Томашица, најголемата масовна гробница во Босна и Херцеговина,
откриена во 2013 година.
Табеау го потврди претходното сведочење на директорот на одделот
за судската медицина на Меѓународната комисија за исчезнати
лица, Томас Парсонс, кој рече дека од масовните гробници Томашица
и Јакарина Коса, биле ексхумирани вкупно 604 лица.
Во текот на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ, Драган
Иветиќ, и предочи на Табеау дека 18 имиња од жртвите, се наоѓале на
списокот на Бошњаци мобилизирани од локалната територијалната
одбрана во Козарац, во близина на Приједор.
Табеау рече дека таа не може да потврди, дека поради истите имиња
и презимиња, станува збор за исти лица, и додаде дека „дури и ако
некои од нив биле на списокот, не значи дека тие биле убиени во
борба“.
Судењето продолжува.
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Жртвите во масовната
гробница Томашица „биле
цивили“
Експерт на обвинителството, на судењето на Ратко
Младиќ, изјави дека околу 300 жртви пронајдени
во масовната гробница во близина на Приједор,
Томашица, не биле облечени во униформи и многу од
нив биле застрелани во глава.
JUSTICE REPORT
Џон Кларк, експерт по патологија, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Младиќ, во Хашкиот трибунал,
во средата изјави дека во Томашица биле ексхумирани 293 тела, од
кои 275 биле целосни, додека другите во делови.
Додаде дека сите жртви имале „секојдневна облека“, дека „немало
облечени во воени униформи, и оти биле без чизми“.
Обвинителството се обидува да докаже, дека силите на босанските
Срби ги убиле жртвите во Томашица во 1992 година, како дел од
кампањата на прогон, кој, како што тврди, достигнал ниво на
геноцид во Приједор.
На Младиќ, како на командант на војската на босанските Срби, му се
суди и за геноцид во Сребреница, за земање на мировници на ООН
како заложници и за тероризирање на населението во Сараево.
Судот на ООН, минатата година одлучи да му овозможи на
обвинителството, кое веќе заврши со презентирање на доказите
против Младиќ, да повика нови сведоци, кои ќе сведочат за
Томашица.
Според Кларк, голем број од жртвите во Томашица биле застрелани.
Тој истакна дека на 283 тела, односно 97 отсто од оние што биле
ексхумирани, биле пронајдени дупки од куршуми.
„Имаше изненадувачки голем број на застрелани во глава, околу 35
проценти, што ме доведе до заклучок дека овој дел од телото бил
целен...Тоа значи дека раните не биле нанесени случајно“, изјави
Кларк.
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Во текот на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, сугерираше дека Кларк „не може да го исклучи фактот дека
некои од жртвите загинале во борба“.
„Тоа е точно, јас не можам да ја исклучам оваа можност“, одговори
сведокот.
Лукиќ додаде дека повеќеслојната облека најдена на некои од телата
„е необично за јули [кога убиствата беа извршени], освен ако не
сакале да спијат надвор“.
„Тоа е вистина за некои од нив, но некои имаа и многу лесна облека,
повеќето од нив само кошули...Имаше, во некои случаи, ситуации
на премногу облека за јули, ама тоа беа исклучоци“, одговори Кларк.
Во вторникот, одбраната на Младиќ, се обиде да го оспори
сведочењето на балистичкиот експерт на обвинителството, Бруно
Фрањиќ, во обид да ја дистанцира војската на босанските Срби од
масовната гробница во Томашица.
Фрањиќ ги вештачел чаурите, зрната и деловите на муниција
пронајдени во Томашица, заклучувајќи дека повеќето куршуми
биле испукани од автоматски пушки марка калашников, од
полуавтоматски пушки, но и од пушки М-48.
Во текот на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ, Драган
Иветиќ , рече дека во 1992 година, и цивилите поседувале пушки
М-48.
„Не сум сигурен и не би одговорил на тоа“, рече Фрањиќ.
Експертот сепак го потврди тврдењето на Иветиќ дека не може со
сигурност да каже оти чаурите се од куршуми што и припаѓале на
војската на Република Српска. Тој објасни дека тоа не била негова
задача и оти и другите страни во конфликтот користеле исти
пушки.
Судењето продолжува во четврток.
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Жртвите од масовните
гробници „погрешно“
идентификувани
Одбраната на поранешниот командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, изјави дека
Меѓународната комисија за исчезнати лица,
погрешно ги идентификувала жртвите ексхумирани
од масовните гробници.
JUSTICE REPORT
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, пред Хашкиот трибунал во
четврток изјави дека Меѓународната комисија за исчезнати лица,
МКИЛ, погрешно ги идентификувала жртвите и се обидела ова да го
покрие со подмитување.
Лукиќ цитираше изјава, наводно, дадена од Јасмин Одобашиќ,
поранешен заменик претседател на некогашната Комисија за
исчезнати лица на Федерацијата Босна и Херцеговина.
Иан Хансон, заменик директор на МКИЛ за судска медицина,
одговори дека тој не го знае Одобашиќ, но призна дека имало случаи
на погрешна идентификација, што МКИЛ настојувала да ги поправи.
Хенсон го започна своето сведочење пред судот на ООН во среда,
кога изјави дека „од масовната гробница во рудникот Томашица, во
близина на Приједор, во 2013 година биле ископани 371 сет посмртни
останки“. Додаде дека дел од нив биле прфрлени во секундарна
гробница на локацијата Јакарина Коса.
Обвинителите тврдат дека во пролетта 1992 година, силите на
босанските Срби ги убиле Бошњаците чии тела ги закопале во
рудникот Томашица, како дел од кампањата за етничко чистење на
овој регион.
Повикувајќи се на изјавата на Одобашиќ, Лукиќ рече дека за време
на ексхумацијата во Јакарина Коса во 2001 година, две тела биле
идентификувани како едно лице. Хансон одговори дека тој не знае
за изјавите на Одобашиќ и дека ексхумацијата во 2001 година била
извршена пред тој да дојде во МКИЛ.
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На прашањето дали знае дека МКИЛ, погрешно идентификуваните
жртви им ги предале на погрешни семејства, и дека потоа морала да
биде извршена повторна ексхумација, Хансон рече дека „проблемот
на погрешна идентификација не е невообичаен“.
Нагласи дека не знае ништо за тврдењата на Одобашиќ дека
МКИЛ поткупиле полицаец во Бихаќ за да ја „скријат погрешната
идентификација“.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница и во неколку други
општини во 1992 година. Една од тие општини е и Приједор.
Нему му се суди и за геноцид во 1995 година во Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Судот на ООН, минатата година одлучи да му овозможи на
обвинителството, кое веќе заврши со презентирање на доказите
против Младиќ, да повика нови сведоци, кои ќе сведочат за
Томашица.
Судењето продолжува в понеделник.
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24 ЈУНИ 2015

На судењето на Младиќ,
сведоштва за масовната
гробница Томашица
Судиите на Хашкиот трибунал, сослушуваат
нови сведоци во случајот против Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, откако
на обвинителството му беше дозволено да ги
презентира доказите пронајдени во 2013 година,
во најголемата масовна гробница во Босна и
Херцеговина.
JUSTICE REPORT
Експертот по судска медицина, Јан Хансон, во средата сведочеше
на судењето на поранешниот воен командант на босанските Срби,
Младиќ, во Хашкиот трибунал, дека од масовната гробница во
рудникот Томашица, во близина на Приједор, биле ексхумирани
„371 сет на посмртни останки“.
Се работи за цели тела, делови од тела, како и поединечни коски,
рече Хансон, кој, како заменик директор за судска медицина на
Меѓународната комисија за исчезнати лица, МКИЛ, ја надгледувал
ексхумацијата.
Истакна дека за време на ексхумацијата, „не биле пронајдени воени
униформи или други воени предмети“.
Според обвинението, кое го товари Младиќ со прогон на Бошњаците
и Хрватите низ Босна и Херцеговина, Приједор е една од општините
каде што прогонот достигнал размери на геноцид.
Обвинителите тврдат дека силите на босанските Срби, ги убиле
Бошњаците чии тела биле закопани во рудникот Томашица во
пролетта на 1992 година, како дел од кампањата за етничко чистење
на овој регион.
На прашање на одбраната на Младиќ, Хансон одговори дека негова
задача не било да ги утврди околностите и времето на смртта на
жртвите.
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Сепак, тој потврди дека има информации од Институтот за
исчезнати лица на Босна и Херцеговина, дека во Томашица, во
периодот од мај до август 1992 година, биле донесени „помеѓу 800
и 900 тела“.
Според Институтот, дел од жртвите закопани во гробницата, се од
областа Брда, во близина на Приједор, убиени на 20 Јули 1992 година,
како и 140 лица убиени на 24 Јули 1992, во логорот Кератерм.
Хансон рече дека ниту тој, ниту МКИЛ, ги проверувале овие
информации.
Судот на ООН, минатата година одлучи да му дозволи на
обвинителството повторно да ја отвори својата доказна постапка
против Младиќ, со што ќе му се овозможи да ги презентира доказите
за Томашица.
Судијата Алфонс Орие, во тоа време изјави, дека доказите од
Томашица се „исклучително релевантни за обвинувањата против
Младиќ“.
На Младиќ му се суди и за геноцид во 1995 година во Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
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22 МАЈ 2015

ВРС „никогаш не добила
наредба за тероризирање на
Сараево“
Поранешен артилериски офицер на војската на
Република Српска, ВРС, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека тој, за време на опсадата на Сараево
1992-1995, никогаш не целел цивили, ниту пак некогаш
му било наредено да го тероризира населението во
градот.
JUSTICE REPORT
Саво Симиќ, артилериски офицер во Првата сараевска бригада на
ВРС, во периодот 1992-1994 година, пред Хашкиот трибунал во
четвртокот изјави дека српските сили околу Сараево, едноставно се
бранеле и не напаѓале цивили намерно.
Симиќ рече дека улогата на неговата единица била „заштита на
српските области и запирање на продорот на босанската армија
надвор од градот“.
„Цивилни жртви не можеа да бидат избегнати...со оглед дека
непријателот ги лоцираше своите борбени позиции во близина на
цивилни објекти“, изјави тој пред судот на ООН.
Симиќ сведочеше на судењето на Ратко Младиќ, поранешен
командант на војската на босанските Срби, кој е обвинет за
тероризирање на населението на Сараево, со долготрајна кампања
на гранатирање и снајперски напади. Нему му се суди и за геноцид
во Сребреница и во други општини, за прогон на Бошњаците и
Хрватите и за земање на мировници на ООН како заложници.
Симиќ тврдеше дека на цивилните објекти не се пукало без причина,
„туку дека се пукало по воени цели што ја загрозувале српската
страна“.
Тој го бранеше ова свое тврдење дури и кога обвинителот Адам Вебер
му го покажа извештајот на ООН од мај 1995 година, во кој се вели
дека ВРС исфрлила 1.000 гранати врз центарот на Сараево, само за
еден ден.
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„Веројатно тоа бил возвратен оган врз градот“, одговори Симиќ,
додавајќи дека и тој самиот бил ранет кога неговата позиција ја
погодила граната на босанските сили.
Симиќ додаде дека сметал оти „целењето на цивилни објекти“
е незаконско, но не и „целењето на непријателските позиции
сместени во близина на цивилните објекти“.
Негираше дека на босанските Срби неселективно отворале оган.
„Гаѓавме само воени позиции“, повтори тој.
Судењето продолжува.
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20 МАЈ 2015

ВРС „не управувала“ со
логорите во Приједор
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ
во Хаг, изјави дека командантот на војската на
Република Српска, ВРС, немал контрола врз логорите
во регионот на Приједор, во кои, во летото 1992
година, биле притворани Бошњаци и Хрвати.
JUSTICE REPORT
Саво Сокановиќ, кој за време на војната во Босна и Херцеговина,
бил началник на одделението за морал и верски прашања при
генералниот штаб на ВРС, на судењето на Младиќ во Хашкиот
трибунал, во вторникот изјави дека логорите Омарска, Кератерм
и Трнопоље, во близина на Приједор, биле под полициска, а не
армиска контрола, па оттука Младиќ не е одговорен за било какви
злосторства извршени таму.
„Овие три логора, беа по контрола на Министерството за внатрешни
работи и Центарот за јавна безбедност во Приједор“, рече Сокановиќ,
кој, со група странски новинари, ги посетил логорите во август 1992
година.
Младиќ е обвинет, како командант на главниот штаб на војската
на босанските Срби, за организирање на прогон на Бошњаците и
Хрватите, кој, во 1992 година, наводно, достигнал ниво на геноцидот
во Приједор и во неколку други општини. Нему му се суди и за
геноцид во Сребреница, за тероризирање на населението во Сараево
и за земање на мировници на ООН како заложници.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Артур Тралди,
тврдеше дека Сокановиќ знаел дека голем број на цивили биле
притворени во логорите без законска основа.
„Не можам со сигурност да го тврдам тоа, бидејќи затворите и
воените затвореници не беа во наша надлежност“, одговорил
Сокановиќ.
Откако обвинителот му покажа документ од Првиот краишки
корпус на ВРС, во кој се вели дека „голем број на луѓе биле затворени
без причина“, Сокановиќ одговори: „Така пишува, но не пишува кој
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ги заробил...Пишува и дека за оваа состојба придонел Центарот за
јавна безбедност од Приједор, на чело со Симо Дрљача“.
Дрљача беше обвинет за воени злосторства од страна на Хашкиот
трибунал, но беше убиен при обидот да биде уапсен во 1996 година.
На прашањето, дали знаел дека 150 затвореници биле убиени во
Кератерм неколку дена пред тој да го посети овој логор, Сокановиќ
одговори: „Чесен суде, немав никакви сознанија за она што се
случило, за тоа дека десет дена пред да пристигнат Меѓународниот
Црвен крст и новинарите, биле извршени некои убиства во
Кератерм“.
Тој негираше дека ја видел собата во која масовното убиство било
извршено.
„Не видов знаци на крв во ниту една од собите“, рече тој.
Судењето продолжува.
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19 МАЈ 2015

ВРС се однесувала „хумано
кон затворениците“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека за време на војната, главниот штаб
на војската на Република Српска, ВРС, дал наредба,
воените затвореници и цивили, да се третираат на
хуман начин.
JUSTICE REPORT
Саво Сокановиќ, кој за време на војната во Босна и Херцеговина, бил
началник на одделението за морал и верски прашања при ГШ на
ВРС, на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал, во понеделникот
изјави дека за време на конфликтот 1992-1995, биле правени
напори, да се спречат злосторствата, особено во логорите.
„И покрај тоа што не беше во наша надлежност, ние сепак
предупредувавме на потребата да се почитуваат правата на
затворениците и да се овозможат посети на Црвениот крст“, изјави
сведокот пред судот на ООН.
На прашањето дали главниот штаб, кој бил под контрола на Младиќ,
прогонувал несрпско население, Сокановиќ одговори со „не“.
Младиќ е обвинет, како командант на главниот штаб на војската
на босанските Срби, за организирање на прогон на Бошњаците
и Хрватите, кои, наводно, достигнал ниво на геноцидот во
некои општини. Нему му се суди и за геноцид во Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
На прашањето, како ГШ одговорил на информациите за воените
злосторства, Сокановиќ рече дека било издадено „предупредување
и дадени упатства како да се постапува“, додека кривичното гонење
на поединци, им било препуштено на другите институции.
Додаде дека не може да именува случај за воени злосторства за кој
главниот штаб презел акција: „Не можам да дадам таков пример.
Тоа беше во надлежност на обвинителствата и судовите“, рече тој.
Нагласи дека главниот штаб „не се занимавал со истраги“.
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„Ние само предупредувавме на последиците од таквите можни
негативни дејства“, рече тој.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, цитираше едно од
предупредувањата, во кое се вели дека “грабежите, палењата и
одмаздата кон цивилите мора да бидат запрени“, бидејќи таквото
однесување „не смеело да биде својствено за припадниците на ВРС“.
Судењето продолжува.
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12 МАЈ 2015

Младиќ „не ги одобрил“
убиствата во Сребреница
Сведок на одбраната, на судењето на Младиќ, изјави
дека во јули 1995 година, разузнавачки офицер на
војската на босанските Срби, зел војници за да ги
стрелаат Бошњаците од Сребреница, без наредба од
својот воен командант.
JUSTICE REPORT
Драган Тодоровиќ, член на 10 диверзантскиот одред на војската
на Република Српска, ВРС, пред Хашкиот трибунал во понеделник
изјави дека Пеќанац, воен заменик командантот на военото
разузнавање и безбедност на Главниот штаб на ВРС, на 15 јули 1995
година, дошол во неговата база и побарал група војници за некаква
задача.
Според сведокот, Пеќанац секогаш се претставувал како аѓутант или
шеф за безбедност на Младиќ. Но, кога побарал војници, тој немал
писмена наредба на својот претпоставен.
„Немаше наредба од генерал Младиќ“, рече Тодоровиќ.
Додаде оти одбил да му даде војници, но, сепак, неколку војници
заминале со Печанац, меѓу кои биле Франц Кос и Дражен Ердемовиќ.
Тодоровиќ рече оти на војниците им дал оружје и муниција, но
тврдеше дека не знаел каква задача требале да извршат.
Кос беше осуден на казна затвор од 35 години, за егзекуција на
група од околу 800 Бошњаци од Сребреница на фармата Брањево, во
близина на Зворник, извршена на 16 јули 1995 година. Ердемовиќ
доби пет години, откако призна дека учествувал во убиствата на
Брањево.
Во текот на вкрстеното испрашување, Тодоровиќ рече дека дури
и кога групата се вратила од терен, тој не знаел каква задача
извршиле. За убиствата на фармата Брањево, дознал од сведочењето
на Ердемовиќ во Хашкиот трибунал.
Младиќ, поранешниот командант на ВРС, е обвинет за геноцид во
Сребреница извршен во јули 1995 година. Му се суди и за геноцид
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извршен во 1992 година, за тероризирање на населението во
Сараево, за протерување на Бошњаците и Хрватите и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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06 МАЈ 2015

Главниот штаб на ВРС „не ги
наредил“ злосторствата во
Сребреница
Воен функционер на Главниот штаб на војската на
босанските Срби, на судењето на Ратко Младиќ во
Хаг, изјави дека од Главниот штаб не била испратена
никаква наредба за извршување на злосторства
против Бошњаците во Сребреница.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи во одбрана на Ратко Младиќ, пред Хашкиот трибунал,
главниот оперативец за комуникации на Главниот штаб на војската
на Република Српска, ВРС, Тихомир Стевановиќ, негираше дека
во јули 1995 година, неговиот претпоставен наредил масакр на
Бошњаците од Сребреница.
Стевановиќ изјави пред Трибуналот дека обвинетиот Младиќ, од 15
јули 1995 година не бил присутен во Главниот штаб на ВРС и дека тој
не дал никаква наредба.
На прашање на адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ, дали неговите
комуникациски услиги биле користени за пренос на наредби
поврзани со некое злосторство, Стевановиќ одговори: „Апсолутно
не“.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за организирање
и извршување на геноцид во Сребреница, во кој биле убиени околу
7.000 бошњачки мажи и момчиња. Убиствата се случиле откако
силите на босанските Срби, на 11 јули 1995 година, ја окупирале
безбедносната енклава на ООН.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите кој во одредени
општини достигнал размер на геноцид, за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на меѓународни војници како
заложници.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Питер
МекКлоски го праша Стевановиќ дали верува „дека илјадници
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синови и татковци од Сребреница биле егзекутирани по падот на
енклавата“.
„Не го знам точниот број, но знам дека одреден број беа убиени“,
одговори Стевановиќ.
На прашањето дали прифаќа дека се убиени илјадници, сведокот
рече: „Кога ќе кажете илјади, тоа би можело да значи и 20.000. Не
можам да одговорам“.
Стевановиќ одби да даде своја проценка за бројот на жртви од
Сребреница, дури и кога од него беше побарана груба проценка.
„Моето семејно воспитување не ми дозволува да тргувам со вакви
прашања. Од почит кон жртвите од Сребреница и оние на другите
страни, нема да дадам проценка“, рече тој.
Стевановиќ изјави дека на 13 и 14 јули 1995 година, тој бил во
неговото родно село во близина на Зворник, но негираше дека имал
сознанија оти во тие денови, од страна на силите на босанските
Срби, биле егзекутирани илјадници бошњачки затвореници.
„Не знаев. Првите информации за тоа ги дознав од медиумите од
Федерацијата Босна и Херцеговина. Навистина не сум знаел ништо
за тоа“, рече тој.
Запрашан какво е неговото мислење за Младиќ, Стевановиќ
одговори: „Се работи за високо професионален војник; правичен,
но строг. Тој е човек кој не трпи и не сака порази, кој ги почитува
сите народи, но човек кој исклучително го почитува и штити својот
народ. Тој лично и неговото семејство станаа жртви на ваквите
ставови и ваквата работа“.
Запрашан да ја објасни последната реченица од неговиот одговор,
сведокот нагласи дека за време на војната, Младиќ „ја загубил
својата ќерка, лекар, но и дека тој самиот се разболел. А поголема
трагедија од тоа не треба“.
Ќерката на Младиќ, Ана, изврши самоубиство во 1993 година во
Белград.
Судењето продолжува.
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05 МАЈ 2015

Српската војска „не ги
контролирала“ логорите во
источна БиХ
Сведок на одбраната, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
изјави дека логорите, во источниот дел на земјата,
во кои што биле притворени Бошњаци, не биле под
контрола на војската.
JUSTICE REPORT
Драшко Вујиќ, воен командант на една од бригадите на војската
на Република Српска, ВРС, во Приједор, пред Хашкиот трибунал
во понеделникот сведочеше дека силите под контрола на Младиќ,
немале власт над озлогласените логори во источниот дел на земјата,
Омарска и Кератерм.
Тој го опиша логорот Трнопоље како „колективен центар“,
нагласувајќи дека Бошњаците доаѓале во него доброволно, без
принуда.
Вујиќ рече дека не знаел за никакви злосторства извршени во
логорите во 1992 година.
Сепак, истакна тој, разни паравоени групи „им правеле проблеми
на Србите и муслиманите“ во регионот Приједор.
Вујиќ на судиите им изјави дека српскиот паравоени водач, Жељко
Ражнатовиќ Аркан, бил во тесна врска со шефот на полицијата во
Приједор, Симо Дрљача, но дека не знае кој ги повикал „Тигрите“ на
Ражнатовиќ во Приједор.
„Не знам кој им наредуваше, но тоа не беше војската“, рече тој.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за прогон на
муслиманите и Хрватите, кој, наводно, достигнал размери на
геноцид во повеќе општини. Приједор е една од нив. Тој е обвинет
и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на населението во
Сараево и за земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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30 АПРИЛ 2015

Случај Младиќ: Бошњаците
биле напаѓани по напади
извршени врз Србите
Поранешен командант на војската на Република
Српска, ВРС, на судењето на Ратко Младиќ, изјави
дека неговите единици не ги протерале Бошњаците
од регионот Подриње во 1992 и 1993 година,
потенцирајќи дека тие реагирале само во знак на
одмазда на претходни непријателски напади.
JUSTICE REPORT
На вториот ден од неговото сведочење, на судењето на Младиќ,
кому во Хаг му се суди за воени злосторства, Светозар Андриќ,
поранешен командант на Бирачката бригада на ВРС, негираше дека
бошњачките цивили од Подриње, источна Босна, биле протерувани.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Алан Тигер ја
цитираше директивата 4 на ВРС од март 1993 година, која вели
дека „со упорни и решителни дејствија, од Подриње да се протера
непријателот, заедно со локалното муслиманско население“.
Андриќ одговори дека единствената причина за директивата била
„екстремниот број на злосторства против Србите“.
„За шест месеци, во 1992 година, беа убиени 370 Срби, а 33 села беа
ограбени и запалени“, рече тој.
Додаде дека до март 1993 година, биле убиени 1.322 Срби, само во
општините Скелани и Братунац.
На прашање на обвинителот, дали дејствијата на неговите сили во
Подриње во 1993 година, имале за цел поврзување на Србите во БиХ
и во Србија, Андриќ одговори: „Не, воопшто“.
„Политичкото раководство во регионот Бирач, побара оваа операција
да се изведе, заради геноцидот извршен врз Србите во Власеница,
Сребреница и во Братунац. Тие тоа го побараа од Радован Караџиќ, а
тој ѝ даде наредба на војската“, рече Андриќ.
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На поранешниот командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, му
се суди за прогон на муслиманите и Хрватите низ целата БиХ, кој,
наводно, достигнал размери на геноцид во повеќе општини. Обвинет
е и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на населението во
Сараево и за земање на мировници на ООН како заложници.
Андриќ додаде дека Младиќ им наредил на своите сили да не
влегуваат во Сребреница во 1993 година, иако можеле да ја
заземат, нагласувајќи дека „благодарение на Караџиќ и Младиќ,
муслиманското население не страдало“.
Посочи дека одмаздата е единственото објаснување за масовните
убиства на Бошњаците од Сребреница во јули 1995 година.
Судењето продолжува.
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29 АПРИЛ 2015

Случај Младиќ: Бошњаците
„сакале да ја напуштат“
Источна Босна
Поранешниот командант на Бирачката бригада
на војската на Република Српска, ВРС, на судењето
на Ратко Младиќ, изјави дека тој помагал
во организирањето на „преместувањето на
муслиманите“ од источна Босна, но нагласи дека тие
сами сакале да заминат.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи во одбрана на поранешниот воен лидер на босанските
Срби, Ратко Младиќ, пред Хашкиот трибунал, во вторникот,
поранешниот локален командант, Светозар Андриќ, рече дека кон
крајот на мај 1992 година, тој наредил „преместување на цивилното
муслиманско население“ од територијата под контрола на Бирачката
бригада во источна Босна.
Додаде дека ова било направено „на организиран начин“,
нагласувајќи дека наредбата се однесувала само за оние Бошњаци
„кои сакале да заминат“.
Андриќ ја отфрли сугестијата на обвинителот Алан Тигер, дека како
резултат на наредбата, бошњачко население било прогонувано.
Објасни дека одлуката да се преместат Бошњаците од регионот кој
бил зафатен со борбени дејствија, всушност, ги спасила нивните
животи, бидејќи ним им требала заштита од српските бегалци.
„Таа наредба спаси илјадници,
преживеале“, рече Андриќ.

бидејќи

многумина

не

би

Нагласи дека Бошњаците требале да бидат преместени од тој
регион, за да ги избегнат и паравоените сили, кои биле „закана за
муслиманите и за Србите“.
Во текот на вкрстеното испрашување, Андриќ потврди дека наредил
формирање на логор во Власеница, во кој биле задржани Бошњаците,
но нагласи дека тоа било направено во согласност со хуманитарните
правила.
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Објасни дека во логорот привремено биле задржувани бошњачки
мажи, ако тие не учествувале во борбите. Откако ќе биле проверени,
тие биле испраќани на територија што ја држеле Бошњаците, изјави
сведокот.
Андриќ рече дека не знаел за убиствата на бошњачките мажи во
логорот Сушица, во Власеница, во септември 1992 година.
Тој ги обвини паравоените сили за повеќето злосторства извршени
во источна Босна во 1992 година.
„Вината лежи во паравоените сили во регионот Бирач“, рече тој.
Додаде дека во тоа време, сепак, тој не знаел за злосторствата
извршени од паравоените единици, како што била единицата
„Жолти оси“ во Зворник.
Негираше дека „Жолти оси“ биле под команда на ВРС, иако призна
дека се бореле заедно со него во Калесија.
На Младиќ му се суди за прогон на муслиманите и Хрватите, кој,
наводно, достигнал размери на геноцид во повеќе општини, меѓу
кои и општината Бирач, во регионот на Зворник. Обвинет е и
за геноцид во Сребреница, за земање на мировници на ООН како
заложници и за тероризирање на населението во Сараево.
Судењето продолжува.
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23 АПРИЛ 2015

Младиќ никогаш „не дал“
незаконски наредби
Воен командант на војската на босанските Срби,
на судењето на обвинетиот за воени злосторства
и негов поранешен воен командант, Ратко Младиќ,
изјави дека обвинетиот никогаш не му дал назаконска
наредба.
JUSTICE REPORT
„Никогаш не сум добил незаконска наредба од страна на генералот
Младиќ. Никогаш“, изјави на судењето на Младиќ во Хашкиот
трибунал во средата, Грујо Бориќ, поранешен командант на Вториот
краишки корпус на војската на Република Српска, ВРС, во Дрвар,
западна Босна и Херцеговина.
Пред судот на ООН, Бориќ изјави дека Вториот краишки корпус
никогаш не ги протерувал Бошњаци и Хрвати од областа под негова
контрола.
„Никогаш не сум добил извештај за тоа. Ова никогаш не се случило.
Да имаше нешто такво, јас би знаел и би презел чекори за да го
спречам“, рече Бориќ.
Младиќ, поранешниот командант на ВРС, е обвинет за прогон на
Бошњаците и Хрватите, кој, наводно, достигнал ниво на геноцид во
некои општини. На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Бориќ сведочеше дека во пролетта 1992 година, кога бил формиран
Вториот краишки корпус на ВРС, „повеќето муслимани веќе ја
напуштиле“ територијата под контрола на оваа единица.
Фактот дека Бошњаците заминале, а пристигнале Срби од други
краишта, „не бил проблем со кој војската се занимавала“, изјави
сведокот.
„Со тоа се занимаваа општинските власти, во соработка со другите
општини што се напуштаа или во кои доаѓаа Срби. Ние не се
занимававме со тоа“, рече Бориќ.
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Тој објасни дека полицијата била задолжена за операциите во
областа Дрвар, додека војската на босанските Срби за операциите на
фронтот.
Бориќ додаде дека нема сознанија оти некои од неговите подредени
нечовечно постапувал со воените затвореници.
„Не знам за ниту еден таков случај. Можеби тоа се случило. Не знам.
Затворениците беа под заштита на безбедносните органи и мене
никогаш не ме известиле за такво нешто“, изјави сведокот.
Судењето на Младиќ продолжува.

- 184 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

22 АПРИЛ 2015

Бошњаците во Сански Мост
биле убиени од „непозната
група Срби“
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
на судењето на обвинетиот за воени злосторства,
Ратко Младиќ, потврди дека во пролетта 1992
година, во Сански Мост биле извршени злосторства
против несрпското население, но негираше дека во
нив биле инволвирани негови војници.
JUSTICE REPORT
Сведокот на одбраната, Бранко Басара, поранешен командант на
Санската бригада на војската на Република Српска, ВРС, изјави
дека убиствата на 16 мажи од бошњачка националност, на мостот
во близина на селото Врхпоље, кон крајот на мај 1992 година, ги
извршила група неидентификувани припадници на српските сили.
Тој нагласи пред судот на ООН, дека неговите војници, иако биле
присутни, не можеле да ги спречат убиствата.
Басара, кој како што рече, недолго потоа пристигнал на местото на
настанот, немал ниту време, ниту ресурси да спроведе истрага.
На сугестија на обвинителот дека го знаел водачот на сторителите,
Јадранко Палија, сведокот одговори одречно. Судот на Босна и
Херцеговина, го осуди Палија на 28 години затвор за злосторства во
Сански Мост.
Сведокот објасни дека, во исто време, дошло и до масовно убиство
во селото Хрустово.
Цитирајќи изјава што Басара ја дал претходно, а според која, меѓу
жртвите, подоцна пронајдени во масовна гробница, имало и
бошњачки борци „облечени во цивилна облека“, обвинителот го
праша сведокот дали тврди дека и децата и жените, ексхумирани од
истата гробница, биле борци.
„Сите знаат дека тие не учествуваа во борбите“, рече Басара.
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Според обвинението против Младиќ, српските сили на 31 мај 1992
година, во една гаража во Хрустово, убиле 22 невооружени цивили.
Цитирајќи ја наредбата на Басара од 3 јуни 1992 година, со која се
забранува „геноцид“ врз жените, децата и болните, обвинителот
посочи дека таа била резултат на злосторствата во Врхпоље и
Хрустово.
„Моите војници не го направија тоа. Човек се учи на туѓи грешки“,
одговори сведокот, признавајќи дека „се плашел“ од повторување
на злосторствата.
Обвинението го товари Младиќ, за прогон на муслиманите и
Хрватите од Сански Мост, за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на граѓаните на Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Басара потврди дека неговата бригада, на крајот на 1992 година,
спровела акција за разоружување во населбите Махала и Хрустово,
но го негираше тврдењето на обвинителите, дека населбите биле
„гранатирани по случаен избор“. Рече дека на населението му
бил даден рок од три часа да го напушти селото, по што во Махала
останале „оние што сакале да се борат“. Тој тврдеше дека гранатите
биле користени во текот на таа борба со Бошњачките сили.
Минатата година, босанскиот државен суд поднесе обвинение
против Басара, за некои од злосторствата извршени во областа на
Сански Мост.
Судењето на Младиќ продолжува.
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Одбраната на Младиќ го
оспорува главниот сведокот
на обвинителство
Одбраната на Ратко Младиќ, го оспори сведочењето
на клучниот сведок на обвинителството на Хашкиот
трибунал, кој изјави дека поранешниот воен
командант на босанските Срби, направил гест со
раката, со кој покажал дека заробениците од
Сребреница ќе бидат убиени.

Ратко Младиќ во судница. Фото Flickr ICTY.

JUSTICE REPORT
Како дел од обидите, да го доведе во прашање клучниот сведок
на обвинителството, Момир Николиќ, во вторникот одбраната
го повика како сведок, поранешниот полициски командант на
босанските Срби, Славољуб Млаѓеновиќ. Тој изјави дека Николиќ му
дал лажни докази за инцидентот.
Николиќ, поранешен офицер за безбедност на бригадата Братунац
на ВРС, издржува казна затвор за злосторства во Сребреница. Тој,
на судењето на Младиќ во 2013 година, сведочеше дека на 13 јули
1995 година, го сретнал обвинетиот во близина на Сребреница и го
прашал што ќе се случи со бошњачките затвореници.
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Младиќ, изјави Николиќ пред судот, направил гест со раката, кој
значел дека тие ќе бидат убиени.
Николиќ нагласи дека на состанокот присуствувал и полицаецот,
Ненад Дероњиќ.
Сепак, Млаѓеновиќ пред судот на ООН, изјави дека тој му бил
претпоставен на Дероњиќ и оти тој не можел да биде присутен на
состанокот со Младиќ и Николиќ на 13 јули 1995 година.
„Гарантирам дека Дероњиќ на 12 и 13 јули, не ја напушти
Сребреница“, рече Млаѓеновиќ.
Додаде дека Дероњиќ го обезбедувал хотелот во Сребреница и дека
задача на сите полициски офицери била да „ги спречат грабежите
во градот“ и да „формираат полициска станица“.
На Младиќ му се суди за геноцид во Сребреница, за прогон на
Бошњаците и Хрватите, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува.
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Младиќ „не им рекол на
војниците да ги стрелаат
Бошњаците“
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
кој сведочеше на судењето на неговиот поранешен
командант, Ратко Младиќ, негираше дека во јули
1995 година, обвинетиот направил гест со раката,
кој значел дека сите затвореници, Бошњаци, од
Сребреница, ќе бидат убиени.
JUSTICE REPORT
Сведокот на одбраната, Перо Андриќ, пред Хашкиот трибунал
во четвртокот изјави, дека на 13 јули 1995 година, тој му бил
телохранител на Младиќ, на патот од Братунац до Власеница и го
негираше сведочењето на клучниот сведок на обвинителството,
Момир Николиќ, дека командантот на војската на Република Српска,
ВРС, направил гест со раката кон својот подреден, кој значел дека
затворениците ќе бидат убиени.
Николиќ, поранешен офицер за безбедност на бригадата Братунац
на ВРС, во 2003 година, се изјасни за виновен за учество во
злосторствата во Сребреница и беше осуден на 20 години затвор.
Тој, на судењето на Младиќ во 2013 година, сведочеше дека на 13
јули 1995 година, го сретнал обвинетиот во близина на Сребреница
и го прашал што ќе се случи со бошњачките затвореници. Младиќ,
изјави Николиќ, направил гест со раката, кој значел дека тие ќе
бидат убиени.
Сепак, Андриќ изјави дека тој ден, додека бил со Младиќ, воопшто
не го видел Николиќ.
Според Андриќ, Младиќ запрел во близина на Коњевиќ Поле и
разговарал со група војници, но Николиќ не бил меѓу нив.
На Младиќ му се суди за геноцид во Сребреница, за прогон на
Бошњаците и Хрватите, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
меѓународни војници како заложници.
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Андриќ изјави дека по падот на Сребреница, Младиќ, во селото
Сандиќи, ѝ се обратил на група од 300 до 400 заробеници од
Сребреница.
„Им рече дека тие, како народ, не се виновни за ништо. Дека
властите и командантите се виновни. Ги праша каде сакаат да одат
и побара да дојдат автобуси“, рече Андриќ.
Подоцна, според сведокот, Младиќ ѝ се обратил и на група
затвореници во Нова Касаба и ним им го рекол истото. Андриќ
додаде дека не забележал никакво малтретирање на затворениците.
Нагласи дека Младиќ никогаш не дал незаконска наредба.
Во текот на вкрстеното испрашување, Андриќ потврди дека Младиќ
им кажал на своите телохранители да удрат еден старец и еден
полициски командант, бидејќи не заминале во шума да се борат
против Бошњаците.
Според сведочењето на Андриќ, Младиќ запрел и едно српско
семејство и им рекол да заминат во шума, да „земат камен или стап
и да ги убиваат Турците“.
Судењето продолжува во вторник.
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Шешељ повикан да сведочи
во одбрана на Младиќ
Лидерот на Српската радикална партија, Воислав
Шешељ, е повикан да сведочи на судењето на
поранешниот воен водач на босанските Срби, Ратко
Младиќ, обвинет за воени злосторства, во Хашкиот
трибунал.
РАДОША МИЛУТИНОВИЌ
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, во средата соопшти дека
одбраната го повикала Шешељ, кому, исто така, му се суди во Хаг, да
сведочи преку видео врска, бидејќи тој, заради лекување, се наоѓа на
привремена слобода во Србија.
Но, откако пред два дена, Апелацискиот совет на судот на ООН,
нареди Шешељ да се врати во притворот на Трибуналот, бидејќи тој
ги прекршил условите на неговото ослободување, обвинителот Алан
Тигер побара одбраната да го повлече предлогот.
Но, одбраната соопшти дека нема да го стори тоа, сé додека Шешељ
не се врати во притвор. Лидерот на Српската радикална партија,
изјави дека нема да се врати доброволно за да ја слушне пресудата
во неговиот судски процес.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска,
е обвинет за геноцид во Сребреница и во уште неколку други
општини, од кои повеќето се наоѓаат во регионот Босанска Краина.
Му се суди и за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на меѓународни војници како заложници.
На сослушувањето во средата, одбраната на Младиќ како сведок
го повика Никола Ерцег, кој во 1992 година, бил официјален
претставник на властите на босанските Срби од Краина. Тој изјави
дека властите во Бања Лука „не го гонеле, ниту го протерувале
несрпското население“.
Ерцег рече дека повеќето Бошњаци и Хрвати, во 1992 година,
доброволно ја напуштиле Босанска Краина и потенцираше дека
нивниот имот само „привремено им бил даден“ на српските
бегалци.
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На прашањето дали знаел за „насилното протерување“ на
Бошњаците и Хрватите, Ерцег одговори: „Да, но не и од официјални
документи...Соседите протеруваа соседи, кој знае од кои причини“.
Ерцег ги негираше тврдењата на обвинителството, дека локалните
српски власти во Краина го дискриминирале несрпското население.
Тој, сепак, потврди дека целта на властите, за време на војната, била
одвојување на Србите од другите народи, поврзување на српските
територии и отстранување на границата меѓу Србите во Босна и во
Србија, што се наоѓа на реката Дрина.
„Првата цел беше да се остане во Југославија и ние направивме
сè за да го оствариме тоа. Кога не можеше повеќе, продолживме
понатаму“, рече Ерцег.
Додаде дека војската на босанските Срби била задолжена за
спроведување на овие цели.
Судењето продолжува.
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Босанската тајна служба
„убила војник на ООН“
Поранешен припадник на службата за државна
безбедност на Босна и Херцеговина, СДБ БиХ, на
судењето на Ратко Младиќ, кој е обвинет за воени
злосторства, изјави дека паравоена единица на оваа
служба, во 1995 година, убила француски мировник
на ООН и дека потоа убиството им го припишала на
Србите.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи врз основа на обврзувачки налог, сведокот Един
Гараплија, кој за време на војната бил на чело на антитерористичкиот
тим на СДБ БиХ, на судењето на Младиќ во Хаг, во вторникот, изјави
дека лидерот на паравоената единица „Шеви“ (Чучулиги), Неџад
Херенда, во 1996 година, му признал дека тој и неговите луѓе убиле
мировник на ООН и оти извршиле и други злосторства.
Според Гараплија, Херенда признал дека во мај 1995 година,
застрелал француски војник, од зградата на Извршниот совет на
БиХ, додека војникот поставувал барикади на улицата пред хотелот
Холидеј Ин во Сараево, што граѓаните би ги заштитиле од нападите
на босанските Срби.
„Херенда рече дека пукал, за ООН да може да ги обвини Србите за
тоа“, изјави сведокот пред судот на ООН. Тој додаде дека Херенда за
ова зел 2.000 тогашни германски марки.
Гараплија додаде дека во мај 1993 година, единицата „Шеви“ ги
убила и сараевските Ромео и Јулија, 25-годишните Адмира Исмиќ,
од бошњачка националност, и нејзиното момче, Бошко Бркиќ, кој
бил Србин, додека се обидувале да го преминат мостот Врбања, во
центарот на градот, кој водел до населбата Грбавица, која била под
контрола на силите на босанските Срби.
„Херенда ни кажа дека тој, заедно со колегата Драган, кој бил член
на единицата „Шеви“, пукале во оваа двојка“, рече Гараплија.
Сведокот додаде дека „за ова убиство, како и за поголемиот дел од
снајперските напади, била обвинета српската страна“.
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Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
е обвинет за тероризирање на граѓаните на Сараево, за време
на опсадата на градот, 1992-1995, со константно гранатирање и
снајперски напади.
Гараплија ја нарече единицата „Шеви“ терористичка група.
Нејзините припадници ги обвини за убиство на заробени српски
војници и цивили во Големиот парк во Сараево, за атентатот
на високиот офицер на босанската армија, Сефер Халиловиќ и за
убиство на српски цивили во Грбавица.
Додаде дека босанските власти, во 1996 година, откако тој ги
документирал наводните злосторства на единицата „Шеви“, го
уапсиле и го обвиниле за обид да го киднапира Херенда, за обид за
убиство и за малтретирање.
Според сведокот, следел „монтиран судски процес“, со кој „одредени
структури се обиделе да ги прикријат“ злосторства на единицата
„Шеви“. Гараплија на крајот бил ослободен.
Истакна дека Херенда подоцна исчезнал и дека не се знае каде се
наоѓа.
На Младиќ му се суди и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, како и за земање на меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува.
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Младиќ „не ги наредил“
егзекуциите во Сребреница
Поранешен командант во војската на босанските
Срби, пред Хашкиот трибунал изјави дека ниту тој,
ниту генералот Ратко Младиќ, не им наредиле на
припадниците на неговиот вод, да ги стрелаат
бошњачките затвореници од Сребреница, во јули 1995
година.
JUSTICE REPORT
Поранешниот командант на 10 диверзантски одред на војската на
Република Српска, ВРС, Милорад Пелемиш, на судењето на Младиќ,
обвинет за воени злосторства, во понеделник изјави дека ниту еден
од нив не го наредил убиството на околу 1.200 бошњачки мажи од
Сребреница на фармата Брањево, во близина на Зворник, на 16 јули
1995 година.
За потсетување, припадник на одредот на Пелемиш, Дражен
Ердемовиќ, во 1996 година, пред Хашкиот трибунал, призна дека
учествувал во убиствата.
Но, Пелемиш тврдеше дека Ердемовиќ бил „на одмор“ во тоа време
и оти никој тој ден не им дал наредба да ги убијат Бошњаците.
„Тоа не го направи ниту главниот разузнавачки офицер на главниот
штаб на ВРС, Петар Салапура, кој беше непосредно претпоставено
лице на одредот“, вели Пелемиш во писмената изјава прочитана
пред судот на ООН.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за геноцид над
повеќе од 7.000 Бошњаци од Сребреница, извршен во јули 1995
година.
Пелемиш изјави дека тој бил во болница во времето на масовната
егзекуција на фармата Брањево, бидејќи на 12 јули 1995 година, бил
повреден во сообраќајна несреќа.
Во текот на вкрстеното испрашување, повторно негираше дека на
Ердемовиќ му дал наредба за стрелање.
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„Никогаш не сум му издал наредба на Ердемовиќ“, рече Пелемиш.
Тој тврди дека Ердемовиќ „му се одмаздува, бидејќи му ја зел куќата
и автомобилот“.
„Како сум можел да им наредам, кога Ердемовиќ рече оти тој дознал
дека ќе бидат стрелани луѓе, дури откако пристигнал на Брањево“,
праша Пелемиш.
Додаде дека во прво време не верувал во изјавата на Ердемовиќ за
егзекуциите на Брањево, но подоцна сфатил дека тоа е вистина,
иако „бројот на жртви е премногу висок“. Според сведокот, во
постапка пред Судот во Сараево, „било докажано оти најмногу 200
луѓе“ биле убиени.
Обвинителот потоа му презентираше на сведокот наоди од ДНК
анализи, кои покажуваат дека најмалку 800-900 луѓе биле убиени
на фармата Брањево. „Не, не знам за ова, не знам точно“, одговори
Пелемиш, кој посочи дека шестмината негови војници не можеле да
убијат толку многу затвореници.
На Младиќ му се суди и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува.
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27 МАРТ 2015

Сведоштво за убиствата
на затворениците од
Сребреница
Поранешен воен полицаец на босанските Срби,
на судењето на Ратко Младиќ во Хаг, изјави дека
сведочел на убиствата на бошњачките затвореници,
извршени по падот на Сребреница во јули 1995 година.
JUSTICE REPORT
Неџо Јовичиќ, поранешен припадник на специјалната полициска
бригада на војската на Република Српска, ВРС, како сведок на
одбраната, пред судот на ООН, во четвртокот изјави, дека видел
двајца членови на неговата бригада, како пукаат во затворениците
кои биле притворени во магацинот на земјоделската задруга во
Кравица, помеѓу Братунац и Сребреница, на 13 јули 1995 година.
На сугестијата на обвинителот, дека она што го видел било
егзекуција, сведокот се согласи.
Јовичиќ рече дека тие пукале „кон зградата“ во која биле
затворениците. На прашањето дали видел дека некој фрла рачни
бомби во магацинот, тој одговори одречно.
Според обвинението кое Младиќ го товари за геноцид над 7.000
Бошњаци од Сребреница, на 13 јули 1995 година, околу 1.000
затвореници биле убиени во магацинот во Кравица.
Јовичиќ, кој во тоа време бил возач на командантот на специјалната
полициска бригада, Љубомир Боровчанин, потврди дека претходно
тој ден, заедно со Боровчанин и новинарот од Белград, Зоран
Петровиќ Пироќанац, со автомобил поминал покрај магацинот во
Кравица и пред влезот, во дворот, видел куп тела.
Обвинителот во судницата прикажа видео снимка што во тоа време
ја направил Петровиќ Пироќанац. На неа се гледаат 20 до 30 тела и
припадници на српските сили кои шетаат наоколу додека се слуша
звук од истрели.
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Јовичиќ објасни дека Боровчанин, преку радио врска, бил
информиран дека „нешто се случило во Кравица“, па тие се упатиле
кон магацинот.
„Не знаевме што се случило, прво не видов ништо, а потоа
Боровчанин рече: „Мајко мила, што е ова“. Јас ја свртев главата и
тогаш ги видов телата“, изјави сведокот.
Малку подолу по патот, тие застанале, рече Јовичиќ, и тогаш дознале
дека затворениците им го одзеле оружјето на стражарите и раниле
двајца од нив. Едниот од ранетите, го одвезле во здравствениот
центар во Братунац, а потоа Боровчанин му наредил на Јовичиќ да
се врати во Кравица и да види што се случува.
Кога Јовичиќ се вратил назад, видел дека убиствата на затворениците
продолжиле, рече тој.
Хашкиот трибунал го осуди Боровчанин на 17 години затвор, за
помагање и поттикнување на масовните убиства во Кравица.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува во понеделник.
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26 МАРТ 2015

Младиќ „никогаш не дал
незаконски наредби за
убиства на Бошњаците“
Поранешен офицер на војската на босанските Срби, на
судењето на Ратко Младиќ, изјави дека обвинетиот
никогаш не му дал наредба спротивна со законите на
војување, ниту пак му рекол да ги убие бошњачките
затвореници од Сребреница.
JUSTICE REPORT
Поранешниот офицер, Миломир Савчиќ, пред судот на ООН за воени
злосторства во Хаг, во средата изјави дека тој не знаел за никаков
план за убиство на Бошњаците од Сребреница во јули 1995 година
и дека неговиот командант Ратко Младиќ никогаш не му дал
незаконска наредба.
„Никогаш не сум добил наредба против правилата на војување“,
рече Савчиќ, поранешен командант на единица на Главниот штаб
на војската на Република Српска.
Во писмената изјава, Савчиќ тврди дека воената наредба што
ја добил, за постапување со воените заробеници од Сребреница,
дадена на 13 јули 1995 година, по падот на енклавата во рацете на
силите на босанските Срби, „нема никаква врска со никаков план за
ликвидација на затворениците“.
Во текот на вкрстеното испрашување, на прашање на обвинителот
Питер Мекклоски, Савчиќ потврди дека членовите на неговата
единица, на 13 јули 1995 година, чувале повеќе од 1.000 затвореници
од Сребреница на фудбалскиот стадион во Нова Касаба.
Запрашан дали знаел дека овие затвореници до 16 јули биле
егзекутирани, сведокот одговори: „Долги години не знаев за тоа“.
Савчиќ појасни дека тој подоцна слушнал од сведоци, дека некои од
затворениците биле убиени во Брањево на 16 јули.
Осврнувајќи се на тврдењето на Савчиќ, дека никогаш не добил
незаконска наредба, Мекклоски го праша кој го наредил убиството
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на командантот на босанската армија, Авдо Палиќ, кој, во јули 1995
година, бил уапсен од силите на босанските Срби.
„Не знам“, одговори Савчиќ.
Обвинителот посочи дека наредбата сигурно ја дал некој од врвот
на цивилната или воена команда, но сведокот одговори: „Не се
согласувам со вас. Тоа можел да го направи било кој неодговорен
поединец“.
Младиќ, тогашен командант на ВРС, е обвинет за геноцид над
околу 7.000 Бошњаци од Сребреница, извршен по падот на оваа
енклава која била под заштита на ООН, во јули 1995 година, за
прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина, што
во некои општини достигнал ниво на геноцид, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на меѓународни војници како
заложници.
Судењето продолжува.
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25 МАРТ 2015

Сведок негира дека
преместувале останки на
убиени од Сребреница
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
на судењето на Ратко Младиќ во Хаг, изјави дека тој
не бил вмешан во обидот за прикривање на масакрот
над Бошњаците од Сребреница, извршен во јули 1995
година.
JUSTICE REPORT
Поранешниот офицер на бригадата Братунац на војската на
Република Српска, ВРС, Видоје Благојевиќ, пред Хашкиот трибунал
негираше дека во есента 1995 година, знаел за преместување во
масовни гробници на илјадници тела на убиени муслимани од
Сребреница, како дел од планирано прикривање на злосторството.
„Не можам да сведочам за тоа, бидејќи немам сознание“, изјави
Благојевиќ, кој сведочеше во одбрана на Младиќ.
Обвинителот, Маргарет Хасан, му презентираше на сведокот докази
дека камиони со „стотици и стотици тела“ на жртви од Сребреница,
поминале покрај неговата команда и неговиот стан во центарот на
Братунац. Со оваа операција, изјави обвинителот, ВРС се обидела да
„ги прикрие доказите“ за масовните убиства.
Младиќ, тогашен командант на ВРС, е обвинет за геноцид над околу
7.000 Бошњаци од Сребреница, извршен по падот на оваа енклава
која била под заштита на ООН, на 11 јули 1995 година. Според
обвинението, таа есен, неговите сили ексхумирале илјадници тела
од „примарните“ гробници, ги пренела на непристапни места
и ги закопале во „секундарни“ масовни гробници, во обид да го
прикријат злосторството.
Запрашан дали тој и другите офицери, на 16 октомври 1995
година, биле информирани од тогашниот разузнавачки офицер на
бригадата Братунац, дека спроведува операција на „чистење“ на
теренот, Благојевиќ одговори: „Да бидам искрен, не се сеќавам“.
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Трибуналот го осуди Благојевиќ во 2007 година, на 15 години затвор,
за помагање и поттикнување убиства и присилно преместување на
Бошњаците од Сребреница. Откако отслужи две третини од својата
казна во Норвешка, тој во 2013 беше пуштен на слобода.
Благојевиќ, исто така, негираше дека тој командувал со воените
и полициски единици, кои спроведувале потрага по мажи од
бошњачка националност, во шумата околу Сребреница, во средината
на јули 1995 година.
„Тоа го велите бидејќи во оваа операција биле собрани затвореници,
кои подоцна биле стрелани и вие тоа го знаете“, сугерираше
обвинителот.
„Не, тоа не е точно“, одговори сведокот.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува.
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24 МАРТ 2015

Сведок изјави дека „немало
наредба“ за масакрите во
Сребреница
Поранешен командант на војската на Република
Српска, ВРС, на судењето на Ратко Младиќ во
Хашкиот трибунал, сведочеше дека тој, во јули
1995 година, не примил никаква наредба за масовно
убиство на Бошњаците од Сребреница.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи во одбрана на Младиќ, Видоје Благојевиќ, поранешен
командант на бригадата Братунац на ВРС, во писмената изјава
дадена за судот на ООН, презенитарана во понеделникот, тврди
дека тој „никогаш не добил, ниту пак издал наредба за незаконски
активности“ на подрачјето на Сребреница во јули 1995.
Благојевиќ изјави дека „не знаел за постоење на некаков план
за извршување на злосторствата“ или за „ликвидација на
затворениците Бошњаци“.
Трибуналот го осуди Благојевиќ во 2007 година, на 15 години затвор,
за помагање и поттикнување убиства и присилно преместување на
Бошњаците од Сребреница. Откако отслужи две третини од својата
казна во Норвешка, тој во 2013 беше пуштен на слобода.
Благојевиќ во судницата, ја нарече неговата пресуда незаконска.
На прашање на обвинителите дали ја прифаќа одговорност за
злосторствата за кои бил осуден, тој одговори: „Не ја прифаќам“.
На прашањето дали бил одговорен за Бошњаците заробени во областа
на одговорност на неговата бригада, одговори: „Немав затвореници
во одбранбената област на бригадата Братунац. Доколку ги имаше,
јас ќе бев одговорен за нив“.
Со обвинението, Младиќ, тогашен командант на ВРС, се обвинува за
геноцид на околу 7.000 Бошњаци од Сребреница, извршен по падот
на оваа енклава која била под заштита на ООН, на 11 јули 1995 година.
Благојевиќ го негираше тврдењето на клучниот сведок на
обвинителството, Момир Николиќ, кој изјави дека Благојевиќ, на 12
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јули 1995, го информирал дека сите затвореници од Сребреница ќе
бидат погубени. Како што наведе, тој ден тој не го видел Николиќ.
Николиќ, во 2003 година, се изјасни за виновен за учество во
злосторствата во Сребреница и беше осуден на 20 години затвор.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува.
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20 МАРТ 2015

Сведок обвинет за
киднапирање во Штрпци
Обвинителите, на судењето на Ратко Младиќ во Хаг,
се обидоа да докажат дека сведокот на одбраната,
Драгиша Масал, го наредил киднапирањето на
Бошњаците на железничката станица во Штрпци,
во зимата 1993 година. Масал ги негираше овие
тврдења.
JUSTICE REPORT
Обвинителот Адам Вебер, му ја предочи на Масал, поранешен
командант на Вишеградската тактичка група на војската на
босанските Срби, неговата наредба од 21 февруари 1993 година,
дадена шест дена пред киднапирањето во Штрпци.
Со таа наредба, повикувајќи се на „инструкции од врховната
команда на војската на Република Српска, ВРС“, односно на Радован
Караџиќ, тогашниот полковник, Масал, побарал од неговите
подредени единици, да го „информираат за притворените Бошњаци
од Санџак“.
„Ако ги немате, организирајте се и спроведете акции за нивно
приведување“, се вели во наредбата на Масал.
„Ја дадов таа наредба, но не наредив да се заробат цивили, туку
Бошњаци што често, од Санџак, преку мојата зона на одговорност,
одеа кон Горажде и Сараево...Тоа немаше никаква врска со цивили“,
изјави сведокот.
За потсетување, на 27 февруари 1993 година, српските сили заробија
19 Бошњаци и еден Хрват, што патувале со воз кој транзитирал на
релација Белград - Бар. Тие биле одведени во регионот на Вишеград,
а потоа ограбени и убиени.
Обвинителот Вебер цитираше документ од разузнавачката служба
на Дринскиот корпус на ВРС, во кој, еден ден по киднапирањата,
како извршители се спомнуваат Бојан Инѓиќ и Милан Лукиќ, водачи
на паравоените единици „Гарави сокак“ и „Одмаздници“.
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Во документот се вели дека „Масал тврди“ оти припадниците на
„Гарави сокак“, се всушност „интервенциска чета на ВРС и дека ги
почитуваат и спроведуваат наредбите“.
Пензионираниот генерал Масал потврди дека на своите
претпоставени им кажал оти „постојат групи со тоа име во рамките
на интервенциската чета“ и дека тие ги почитуваат и спроведуваат
наредбите од командата.
„Знам дека Инѓиќ беше командир на интервенциската чета, прв пат
слушам дека бил командир на таа група“, рече сведокот, додавајќи
дека слушнал за Милан Лукиќ и дека тој „се сретнал со него само
двапати“.
Хашкиот трибунал го осуди Милан Лукиќ на доживотен затвор
за злосторства против Бошњаците од Вишеград, вклучувајќи го и
убиството на десетици жени и деца, кои што биле живи запалени.
И покрај српскиот документ, кој датира од крајот на јануари 1993
година, во кој се вели дека „припадниците на ВРС ќе запрат возот и
ќе киднапираат патници, најверојатно во Штрпци“, Масал негираше
дека киднапирањето било планирано однапред.
„Немаше план што се однесува до мојата команда, а колку што знам,
и до командата на бригадите“...Ниту еден од моите старешнит не ме
предупреди“.
Бобан Инѓиќ, неодамна беше уапсен од босанските власти, заедно со
други осомничени лица за воените злосторства во Штрпци. Уапсен
беше и командантот на Втората подрињска бригада на ВРС, Лука
Драгичевиќ.
Масал потврди дека четата на Инѓиќ била во состав на бригадата на
Драгичевиќ. Драгичевиќ веќе сведочеше како сведок на одбраната.
Масал негираше дека ВРС им ја ускратувала хуманитарната помош
на бошњачките енклави во источна Босна, и дека тој наредил
артилериски оган врз пазарот во Горажде. Сведокот потенцира дека
Сребреница и Жепа никогаш не биле демилитаризирани, иако тоа
било предвидено со договорот, врз основа на кој, ООН ги прогласила
за безбедносни зони.
На Младиќ му се суди за прогон на Бошњаците и Хрватите низ целата
БиХ, кој, наводно, достигнал ниво на геноцид во повеќе општини.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето на Младиќ продолжува на 23 март.
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19 МАРТ 2015

Убиени бидејќи „се обиделе
да избегаат“
Сведок на одбраната, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
изјави дека масакрот на затвореници во близина на
Сребреница, во јули 1995 година, се случил, бидејќи тие
„се обиделе да избегаат“.
JUSTICE REPORT
Драгослав Тришиќ, сведок на одбраната, поранешен офицер на
војската на Република Српска, ВРС, во Братунац, пред Хашкиот
трибунал, во среда изјави дека пукањето почнало во селото Кравица,
во близина на Сребреница, кога затворениците Бошњаци „се обиделе
да избегаат“.
„Само сум слушнал приказни дека имало пукање на земјоделската
фарма во Кравица...дека се случил инцидент, напад на стражарите,
дека имало пукање и мртви“, вели Тришиќ, во својата писмена
изјава до судот на ООН.
Тој прецизира дека еден Бошњак грабнал пушка од полицаец и
го убил, по што „другите полицајци реагирале со пукање за да го
спречат бегството“.
Силите на босанските Срби, на 13 јули 1995 година, во магацин
на земјоделската задруга Кравица, убиле околу 1.000 бошњачки
затвореници.
Според обвинението, Младиќ, тогашен командант на ВРС, е виновен
за геноцид извршен над околу 7.000 муслимани од Сребреница,
вклучувајќи ги и масовните егзекуции во Кравица.
Во текот на вкрстеното испрашување, Тришиќ потврди дека
тогашниот разузнавачки офицер на ВРС, Момир Николиќ, на 16
октомври 1995 година, него и другите офицери, ги известил дека
спроведува операција за „расчистување“ на теренот.
Обвинителот Каролина Едгертон го праша сведокот, дали Николиќ,
под терминот „расчистување“, подразбирал ископување на
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„илјадници тела на Бошњаци од Сребреница, убиени во Кравица и
на други места, и нивно повторно закопување на други локации.
Сведокот одговори: „Излегува дека така рекол капетан Николиќ...Го
слушнав тоа на состанокот од капетан Николиќ“.
Според обвинението против Младиќ, телата биле преместени на
непристапни места, во обид да се прикрие злосторството.
Николиќ, во 2003 година, се изјасни за виновен за учество во
злосторствата во Сребреница и беше осуден на 20 години затвор. Тој
беше клучен сведок на обвинителството против другите обвинети
за геноцид и други злосторства врз муслиманите во Сребреница.
Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, што во некои општини достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
меѓународни војници како заложници.
Судењето ќе продолжи на 19 март.
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13 МАРТ 2015

Масакрот во Кератерм „не го
извршиле српски војници“
Сведок на одбраната на Ратко Младиќ, на неговото
судење изјави дека српските сили извршиле
злосторства против Бошњаците и Хрватите во
Приедор во 1992 година, но, оти тие не биле дело на
војската на босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Мишо Родиќ, поранешен разузнавачки офицер на 43 бригада на
војската на Република Српска, ВРС, во четвртокот изјави оти знаел
дека 150 Бошњаци биле убиени во логорот Кератерм во близина на
Приедор, во јули 1995 година.
Тој рече дека полицајците му кажале оти „мотивот бил одмазда
и дека припадниците на ВРС не биле вклучени“, додавајќи дека
Кератерм го чувала цивилната полиција.
Во текот на вкрстеното испрашување, Родиќ призна дека не била
спроведена истрага за масакрот.
„Првата информација беше дека тоа го направиле полицајците“,
по убиството на еден српски полицаец, рече тој. „Знам дека тие ги
убија, од одмазда“, додаде Родиќ.
Сведокот додаде дека слушнал и за други злосторства извршени во
Кератерм, но никогаш лично не го видел тоа.
На поранешниот командант на ВРС, му се суди за прогон на
Бошњаците и Хрватите во Босна и Херцеговина, кој достигнал ниво
на геноцид во повеќе општини, меѓу кои е и општина Приедор.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница во 1995 година, за
злосторства во Сараево и за земање на мировниците на ООН како
заложници.
Родиќ додаде дека знаел за злосторствата извршени од групата на
Зоран Жигиќ во околината на Приедор, додавајќи дека тој во војната
лично го уапсил Жигиќ, заради пљачкосување. Сепак, Жигиќ не бил
член на ВРС, истакна тој.
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Сведокот изјави дека не може да одговори зошто Жигиќ во војната
никогаш не бил обвинет, иако неговата бригада покренала постапки
против Жигиќ и останатите, пред судовите.
Кога обвинителот посочи дека политиката на босанските Срби
била „да не се казнуваат војници за воени злосторства“, Родиќ
демантираше. „Јас не мислев така, ниту имав такви информации“,
одговори Родиќ.
Хашкиот трибунал, во 2005 година, го осуди Жигиќ на 25 години
затвор, за воени злосторства извршени во областа на Приедор. Тој
беше ослободен минатата година, откако одлежа две третини од
казната.
Младиќ ќе продолжи со својата одбрана во понеделник.
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12 МАРТ 2015

За убиствата во Сански Мост
виновни „криминалци“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека воените злосторства врз Бошњаците и
Хрватите во 1992 година во Сански Мост, ги извршиле
криминалци што дошле надвор од овој регион, а не
војската на босанските Срби.

Ратко Младиќ во судница.

JUSTICE REPORT
Сведокот, Томислав Делиќ, поранешен припадник на војската на
Република Српска, ВРС, пред Хашкиот трибунал во средата изјави
дека масовните убиства во селата Хрустово и Врхпоље, во општина
Сански Мост, ги извршиле „луѓе надвор од Сански Мост“.
Додаде дека бошњачките куќи во селото Махала, ги ограбиле
„криминалци што носеле униформи на српските одбранбени сили“.
Посочи дека злосторства врз Бошњаците, биле извршени во знак на
одмазда за злосторствата врз Србите во Втората светска војна.
Поранешниот командант на ВРС, Ратко Младиќ, се товари за прогон
на муслиманите и Хрватите, кој достигнал ниво на геноцид во
повеќе општини, меѓу кои и Сански Мост.
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Според обвинението против Младиќ, српските сили, во мај 1992
година, убиле 22 цивили во една гаража во Хрустово и неколку
цивили во близина на Врхпоље.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Обвинителот посочи дека Делиќ бил вмешан во давање наредба за
убиство на седум Хрвати во селото Шкрљевита, во ноември 1992
година, нагласувајќи дека писмото на убиецот, Данилушко Кајтез,
го обвинува за ова.
Но, Делиќ негираше: „Тоа не е вистина...Не сум можел да давам
наредби...Кајтез ќе направи се, за да се излезе од затвор“, рече тој.
Запрашан дали го користел злосторството за да ги избрка
преплашените Хрвати од нивното село и за да го земе нивниот имот,
Делиќ изјави дека и ова не е точно, и дека тој всушност одбранил
еден Хрват од Кајтез.
На прашањето дали Хрватите ги напуштиле своите домови, тој
одговорил: „Речиси сите“.
Босанскиот суд го осуди Кајтез на 12 години затвор, за воени
злосторства во Сански Мост.
Судењето продолжува.
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11 МАРТ 2015

Логорот Трнопоље „бил
прифатилиште“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
обвинет за воени злосторства, во Хаг, изјави
дека во 1992 година, логорот Трнопоље, што се
наоѓал во близина на Приедор, не бил логор, туку
прифатилиште за Бошњаците.
JUSTICE REPORT
Бранко Бериќ, кој бил интендант во Трнопоље, во вторникот, пред
судот на ООН, сведочеше дека Трнопоље бил „центар за прифаќање
на муслиманите“, во кој им била „пружана помош и засолниште“.
Бериќ нагласи дека „во центарот никој не бил убиен“ и дека во него
немало бодликава жица или митралески гнезда.
Според Бериќ, за разлика од Трнопоље, центрите Омарска и Кератерм,
што се наоѓале во близина, биле логори, од каде што муслиманите
доаѓале „во многу лоша состојба“.
Видео снимките со како костури слаби Бошњаци, што стојат зад
делумно бодликава жица во Трнопоље, кои во август 1992 година,
ги направила новинарката на британската телевизија ИТН, Пени
Маршал, ја „измамиле меѓународната јавност“, рече Бериќ.
Истакна дека најслабиот затвореник „веројатно“ претходно биле
во Омарска. „Тој, за жал, пред војната имал туберкулоза. Неговите
соседи ми кажаа. Тој почина, за жал“, рече Бериќ.
„Тажно е што Маршал го измами светот, бидејќи немаше жица во
Трнопоље...Имаше само два квадратни метри“, додаде тој.
Додаде дека, сепак, тој го напуштил Трнопоље и не бил таму кога бил
снимен прилогот на ИТН. „Кога ги направиле снимките, јас веќе не
бев таму...Но, можам да го опишам местото каде што е направена
таа фотомонтажа“, рече тој.
На Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
му се суди за прогон на муслиманите и Хрватите, кој наводно, во
повеќе општини, достигнал размери на геноцид. Една од нив е и
општина Приедор. Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за
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тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Бериќ рече дека Бошњаците, по завршување на војната, ми рекле
дека по префрлањето од логорите Омарска и Кератерм, во Трнопоље
се чувствувале „како во хотел“. Трнопоље го нарекувале логор,
заради „привилегиите“ во трети земји, по напуштањето на БиХ.
Сведокот рече дека многу млади муслимани во Трнопоље советувал
да ги фрлат своите воени чизми, за да не бидат испратени во
Омарска и Кератерм. „Не можев да дозволам овие млади луѓе да
страдаат поради нивната наивност“, рече Бериќ.
Во текот на вкрстено испрашување, обвинителот потенцира, дека
ова значи, оти Бериќ знаел за злосторствата во Омарска и Кератерм.
„Не можам да кажам дека имало злосторства, знам дека постоеше
логор и дека условите беа тешки“, одговори Бериќ.
Додаде дека „никој во Приедор ова не го негира, бидејќи тоа би било
грев“.
Тој потврди дека, сепак, хигиенски услови во Трнопоље биле лоши,
бидејќи таму имало голем број Бошњаци.
Судењето продолжува.
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10 МАРТ 2015

Младиќ наредил „да се
заштитат заробениците од
Сребреница“
Сведок на одбраната, пред Хашкиот трибунал
изјави дека поранешниот воен лидер на босанските
Срби, Ратко Младиќ, во јули 1995 година, им наредил
на своите луѓе, да ја осигураат безбедноста на
бошњачките затвореници од Сребреница.
JUSTICE REPORT
Бојан Суботиќ, поранешен воен полицаец на војската на Република
Српска, ВРС, пред судот на ООН, во понеделникот изјави, дека на 13
Јули 1995 година, во близина на Сребреница, му се предале стотици
бошњачки војници.
Суботиќ рече дека некои од нив му кажале оти нивните команданти,
ги „убивале оние што сакале да се предадат“. Сведочеше дека двајца
од овие затвореници, го однеле во околните шуми, каде видел
„ужасна сцена“ на тела на „околу 500“ бошњачки борци.
„Беа во групи од по двајца, десет и педесет...Раните беа неправилни,
како да се направен од мини или бомби, некои беа застрелани...Се
чувствуваше непријатен мирис, беше многу жешко“, рече тој.
Истакна дека од таа област, тој ден, слушнал истрели, и дека се
прашувал што се случува, бидејќи таму немало српски единици.
Потоа се појавила група од околу 200 бошњачки војници, кои му се
предале, додаде сведокот.
Заробените Бошњаци ги одвел на фудбалскиот стадион во Нова
Касаба, каде подоцна дошол и Младиќ.
„Младиќ се ракуваше со затворениците, им зборуваше за војната
и им рече дека ќе бидат разменети...Ни даде строга наредба да ги
штитиме затворениците, да ги попишеме...Додаде дека ќе дојдат
автобуси и дека ќе треба да ѝ ги предадеме на цивилната полиција
во Братунац“, рече Суботиќ.
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Додаде дека Младиќ му рекол: „Малечок, сакам сите да стигнат до
Братунац“.
Сведокот изјави дека на затворениците им поделил 150 леба, што ги
зел од српските пекари, кои подоцна го тужеле поради тоа.
Според обвинението против Младиќ, заробените Бошњаци од
Братунац, биле однесени на неколку локации во близина на Зворник,
каде што потоа биле стрелани од страна на српските сили.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за геноцид на 7.000
Бошњаци од Сребреница, извршен во јули 1995 година, за прогон на
Бошњаците и Хрватите, кој, во некои општини, достигнал ниво на
геноцид, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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06 МАРТ 2015

Младиќ „никогаш не дал
знак да се убијат луѓето од
Сребреница“
Поранешен војник на босанските Срби, пред Хашкиот
трибунал изјави дека Младиќ никогаш не направил
гест со раката, со кој покажал дека сите заробеници
од Сребреница треба да бидат убиени.
JUSTICE REPORT
Поранешниот војник, Младен Благојевиќ, во четвртокот сведочеше за
одбраната на Младиќ, која се обиде да го дискредитира сведоштвото
на клучниот сведок на обвинителството на Хашкиот трибунал,
Момир Николиќ, кој изјави дека во јули 1995 година, обвинетиот
направил гест со раката, со кој укажал дека затворениците од
Сребреница треба да бидат убиени.
Николиќ, поранешен офицер за безбедност на бригадата Братунац на
војската на Република Српска, ВРС, кој беше осуден на казна затвор за
злосторства во Сребреница, на судењето на Младиќ, сведочеше дека
тој се сретнал со обвинетиот во близина на Сребреница на 13 јули
1995 година и го прашал што ќе се случи со бошњачките заробеници.
Младиќ му одговорил со гест со раката, од кој можело да се заклучи
дека тие ќе бидат убиени, изјави Николиќ пред судот.
Но, Благоевиќ, кој тој ден го придружувал Младиќ во Сребреница,
изјави дека изјавата на Николиќ е „во целост неточна и
невистинита“.
Благојевиќ рече дека тој е сигурен оти тој ден не го видел Николиќ,
и дека Николиќ не се видел со Младиќ.
Според сведокот, на контролниот пункт во Коњевиќ Поле, кога
наводно средбата се одржала, Младиќ воопшто не излегол од своето
возило, туку повеќе „во поминување зборувал со полицајците“.
Благојевиќ нагласи дека Младиќ, тој ден, зборувал со стотици
заробени Бошњаци во селата Сандиќи и Нова Касаба. Додаде дека
Младиќ им се обратил со „смирувачки“ зборови.
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Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот рече дека во
Нова Касаба бил убиен затвореник, но дека Младиќ не реагирал.
„Сигурен сум дека тоа не се случило додека Младиќ бил таму. Тој не
би го дозволил тоа“, одговори Благоевиќ, кој во моментов отслужува
седумгодишна затворска казна за злосторства во Сребреница.
На Младиќ, поранешен командант на силите на босанските Срби,
му се суди за геноцид извршен во јули 1995 година, кога беа убиени
повеќе од 7.000 мажи и момчиња, муслимани, од Сребреница. Нему
му се суди и за прогон на Бошњаците, за геноцид во повеќе општини
во 1992 година, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН во заложништво.
Во средата, поранешниот офицер на ВРС, Милован Симиќ, на
судењето на Младиќ изјави дека обвинетиот му рекол оти во летото
1995 година, без негово знаење, во Сребреница биле убиени 2.000
бошњачки затвореници.
Симиќ зборуваше за состанокот со Младиќ, кој наводно се одржал
во август 1995, на кој поранешниот командант на војската на
босанските Срби рекол: „Браќа, нешто страшно се случи, нешто што
не требаше да се случи. Без мое знаење и без наредба, 2.000 луѓе беа
убиени“.
Судењето продолжува в понеделник.
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03 МАРТ 2015

За нападите во Добој
„виновна полицијата на
босанските Срби“
Сведочејќи во одбрана на Ратко Младиќ, поранешен
офицер на босанските Срби, призна дека несрпското
население во Добој било прогонувано и убивано во
1992 година, но, за тоа ја обвини локалната полиција и
паравоените сили.
JUSTICE REPORT
Миливоје Симиќ, воен командант на единицата на војската на
Република Српска во Добој, во вторникот сведочеше на судењето
на Младиќ во Хашкиот трибунал. Тој изјави дека за време на „
операциите за чистење“ на градот Добој и околината, српската
полиција и паравоените сили, ограбувале, апселе и убивале Бошњаци
и Хрвати.
„Сето она што се случуваше, го правеа паравоените формации и
Центарот на службата за безбедност...Ги ограбуваа и Хрватите, и
муслиманите, и Србите. Јас го предупредив шефот на полицијата“,
рече сведокот, откако обвинителот му покажа документ дека воена
единица во селото Чивчија, украла 70 килограми злато и 350.000
тогашни германски марки.
За притворањето на цивилите од селото, сведокот рече: „Тоа го
правеше само полицијата“.
На поранешниот командант на војската на Република Српска, Ратко
Младиќ, му се суди за прогон на муслиманите и Хрватите, што во
неколку општини, во 1992 година, достигнал размери на геноцид.
Нему му се суди и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево, како и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Миливоје сведочеше дека единицата што ја предводел Вељко
Миланковиќ, позната како „Волците од Вучјак“, е виновна за
злосторствата, и дека таа била независна од војската на босанските
Срби.
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Но, откако обвинителството му покажа налог со кој Миланковиќ бил
именуван како „командант на баталјон“ на војската на босанските
Срби, тој рече дека со отпадничката единица, всушност, најчесто
командувало лицето Бошко Келечевиќ.
„Секаде каде што тој одеше со својата група, имаше проблеми“,
изјави сведокот.
Судењето продолжува.
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Бројот на бошњачки воени
жртви во БиХ „преувеличен“
Официјален претставник на ентитетот на
босанските Срби, за потрага по исчезнати лица,
изјави дека владата во Сараево и меѓународните
организации, го увеличуваат бројот на бошњачки
жртви од војната во Босна и Херцеговина, вклучувајќи
ја и Сребреница.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи во одбрана на Ратко Младиќ во Хашкиот трибунал во
четвртокот, Горан Крчмар, официјален претставник на Република
Српска за исчезнати лица, ги обвини властите во Сараево и
Меѓународната комисија за исчезнати лица, МКИЛ, дека го
преувеличиле бројот на бошњачки жртви.
Крчмар, кој бил вклучен во потрага по останките на лицата што
исчезнале за време на војната, изјави дека досега, „не е објавен
список на исчезнати муслимани“. Без него, рече тој, „е бесмислено
да се направи список на останки“ на жртвите.
Тој обвини дека босанското обвинителство и МКИЛ, учествувале
во „опасна и совршена манипулација“, наоѓајќи останки на веќе
закопани жртви, по што тврделе дека тие им припаѓаат на непознато
лице, со што се зголемувал бројот на жртви.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, е
обвинет за геноцид на околу 7.000 бошњачки мажи и момчиња од
Сребреница. Експерти на обвинителство сведочеа дека досега биле
идентификувани околу 6.500 жртви од Сребреница.
На Младиќ му се суди и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, за тероризирање на населението во Сараево и
за земање на мировници на ООН како заложници.
Во текот на сведочењето на Крчмар, одбраната на Младиќ прикажа
видео снимки на борци, муџахедини, кои се бореле за босанската
армија, на кои се снимени отсечени глави на српски жртви.
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Прикажана беше и снимка на посетата на поранешниот босански
претседател, Алија Изетбеговиќ, на единицата Ел Муџахид во
Гостовиќи. Сведокот рече дека во есента 1995 година, на планината
Озрен, муџахедините заробиле 180 Срби, од кои само осум
преживеале.
Судијата Алфонс Орие, ја предупреди одбраната дека тоа не е важно,
бидејќи Хашките обвинители не оспоруваат дека сите страни
во Босна и Херцеговина извршиле воени злосторства за време на
војната.
Крчмар ќе го продолжи сведочењето в понеделник.
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25 ФЕВРУАРИ 2015

Босанската армија ја
оставила Сребреница на
милост на ВРС
Сведок на одбраната, на судењето на обвинетиот за
воени злосторства, Ратко Младиќ, сведочеше дека
бошњачките сили, во јули 1995 година, се откажале од
Сребреница и го оставиле населението од енклавата,
на милост и немилост на силите на босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Миодраг Драгутиновиќ, поранешен помошник командант на
Зворничката бригада на војската на Република Српска, ВРС, на
судењето на Младиќ во средата, изјави дека неговите единици
учествувале во нападот на Сребреница во јули 1995 година.
„Во еден момент, 28 дивизија на босанската армија, го напушти
градот и го остави населението на милост и немилост на ВРС“, рече
Драгутиновиќ.
Тој нагласи дека целта на нападот на Сребреница не биле цивилите
или енклавата, туку 28 дивизија. Неговите единици не се судриле со
цивилите, но го видела нивното движења, додаде тој.
Со сведоштвото на Драгутиновиќ, одбраната се обидува да го оспори
обвинението против Младиќ, дека војниците на Зворничката
бригада, учествувале во масовните егзекуции на Бошњаците, по
падот на Сребреница.
Драгутиновиќ изјави дека неговата единица на 15 и 16 јули,
учествувала во борбите со Вториот корпус на босанската армија. „Не
бев видел толку интензивни борби во последните пет години“, рече
тој.
Додаде дека на крајот, бил постигнат договор за создавање на
коридор, низ кој излегле бошњачките војници.
Кога на 11 јули 1995 година, влегол во Сребреница, таа изгледала како
„тажен град“.
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„Не видов уништување, ниту пак можев да приметам дека во градот
биле водени борби. Немаше цивили“, рече тој.
Обвинението го товари Младиќ за геноцид на околу 7.000 бошњачки
мажи и момчиња од Сребреница, во деновите што следеле по
окупацијата на енклавата која била под заштита на ООН, од страна
на силите на босанските Срби, на 11 јули 1995 година.
Нему му се суди и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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18 ФЕВРУАРИ 2015

Сребреница „не била“
демилитаризирана зона
Поранешен офицер на војската на босанските Срби, на
судењето на Ратко Младиќ, изјави дека бошњачките
сили останале активни во Сребреница, и покрај
тоа што таа требала да биде демилитаризирана
„безбедносна област“.
JUSTICE REPORT
Миленко Јевѓевиќ, поранешен командант на баталјон на Дринскиот
корпус на војската на Република Српска, ВРС, пред Хашкиот трибунал
во средата изјави дека Сребреница и Жепа не биле исчистени од
војници и воена опрема, иако ова требало да биде направено, откако
овие области, во 1993 година, биле прогласени за безбедносни
области под заштита на ООН.
„Демилитаризацијата не беше имплементирана и муслиманската
страна продолжи со воени активности“, сведочеше Јевѓевиќ.
Откако Сребреница и Жепа биле прогласени за безбедносни области,
изјави сведокот, „на единиците на Дринскиот корпус им биле
дадени строги наредби за запирање на активностите, бидејќи
следело разоружање и демилитаризирање“.
Обвинението го товари Младиќ за геноцид на околу 7.000 бошњачки
мажи и момчиња од Сребреница, во деновите што следеа по 11 јули
1995 година, кога енклавата под заштита на ООН, беше окупирана од
силите на босанските Срби.
Нему му се суди и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Јевѓевиќ рече дека и по 1993 година, босанската армија во Сребреница
и Жепа имала „една дивизија која броела меѓу 12.000 и 15.000
борци“, што „останале во ровови со пушките насочени кон силите
на босанските Срби“.
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„Од овие енклави, одредени извиднички групи доаѓаа на српска
територија. Тие беа сериозна закана за единиците на Дринскиот
корпус и убиваа војници и цивили“, рече тој.
На прашање на судиите, зошто во наредбите на Дринскиот корпус
биле спомнати „Турци“, Јевѓевиќ рече дека „ова се однесувало на
припадниците на босанската армија“.
„Дури и денес, кога некаде игра турскиот национален фудбалски
тим, сите во Сараево навиваат за него“, нагласи тој.
Судењето продолжува.

- 226 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

17 ФЕВРУАРИ 2015

Сведоштво за убиства и
малтретирање во Мањача
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко
Младиќ во Хаг, изјави дека во близина на логорот
на босанските Срби, Мањача, во 1992 година, биле
убиени Бошњаци, но за овие злосторства ја обвини
цивилната полиција.
JUSTICE REPORT
Радомир Радинковиќ, поранешен разузнавачки офицер на војската
на босанските Срби во логорот Мањача, лоциран во близина на
градот Бања Лука, во вторник сведочеше дека 24 Бошњаци од Сански
Мост, се задушиле до смрт во камионот со кој што српската полиција
ги транспортирала во логорот.
Голем број на затвореници од Приедор, во летото 1992 година, биле
убиени и пред логорот, изјави сведокот.
Радинковиќ изјави дека некои од 1.430 затвореници од Приедор,
биле убиени во август 1992 година, додека качени во 11 автобуси,
чекале да бидат примени во логорот.
„Не знаевме дали починале од претепување или беа погубени“, рече
Радинковиќ, но подоцна додаде дека му било кажано оти „тие биле
симнати од автобусите и убиени“.
„Не можев да слушнам крикови, но ги чуле воените полицајци
и ни рекоа...воените полицајци виделе како ги симнале и ги
ликвидирале“, рече Радинковиќ.
На поранешниот командант на војската на Република Српска,
Ратко Младиќ, му се суди во Меѓународниот кривичен трибунал
за поранешна Југославија, за прогон на несрпското население
во босанската општина Краина, кој, за време на војната во БиХ,
достигнал размери на геноцид.
Нему му се суди и за учество во организирањето на геноцидот во
Сребреница, за тероризирање на населението во Сараево, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
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Радинковиќ го почна своето сведочење пред судот на ООН во
понеделникот, кога изјави дека бошњачките и хрватските
затворениците во логорот Мањача, во 1992 година, биле третирани
во согласност со меѓународните конвенции и редовно биле
посетувани од Црвениот крст.
Но, додека одговараше на прашања од обвинителот Каролајн,
Радинковиќ потврди дека осум бошњачки затвореници биле
претепани до смрт.
„Тоа го направи полицијата, за жал“, изјави сведокот, кој тврдеше
дека воените полицајци не можеле да го запрат злосторството.
Судијата претседавач, Алфонс Орие, праша зошто тој не ја запрел
цивилната полиција. „Не беше моја работа да им кажам да
постапуваат хумано и морално“, одговори Радинковиќ.
Тој опиша како 24 Бошњаци од Сански Мост, се задушиле во
камионот со кој биле транспортирани во Мањача.
„Тие се задушија бидејќи камионот беше покриен. Тој беше речиси
херметички затворен и послабите се задушија“, рече Радинковиќ.
„Никој не ги уби“, додаде тој.
Нагласи дека цивилните полицајци од придружбата, сакале да ги
остават телата во логорот, но управата на Мањача ги натерала да ги
вратат назад во Сански Мост.
Радинковиќ призна дека затворениците во Мањача биле тепани, но
рече дека тоа го правеле редовни полицајци или воени полицајци
што се однесувале неодговорно, а кои потоа биле отстранети.
Судењето продолжува.
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12 ФЕВРУАРИ 2015

Бошњаците биле притворени
„заради нивна заштита“
Сведок на одбраната, на судењето на обвинетиот
за воени злосторства, Ратко Младиќ, пред Хашкиот
трибунал изјави дека муслиманите, кои во летото
1992 година биле притворени во логорот Трнопоље во
близина на Приедор, не биле малтретирани.
JUSTICE REPORT
Сведокот на одбраната, Славко Пухулиќ, кој во логорот што го воделе
босанските Срби, Трнопоље, бил интендантски офицер, пред судот
на ООН, во четврток, изјави дека „отстранување на несрпското
население од зоната на борбени дејствија“, било заради „нивна
заштита“.
Муслиманите, Хрватите и другите, останале во Трнопоље, сé додека
„не биле создадени услови да заминат“, вели Пухалиќ во писмената
изјава дадена за судот.
„Можеа слободно да излегуваат, откако ќе се пријавија кај стражата
и ќе ги оставеа документите...Никој не беше донесен со сила“, наведе
сведокот.
Според сведокот, освен неколку, како што рече, „инциденти“,
притворениците во Трнопоље не биле малтретирани.
Според обвинението против воениот командант на Војската
на Република Српска, ВРС, Младиќ, во логорите Трнопоље,
Омарска и Кератерм, неговите сили извршиле сериозни и големи
злосторства против Бошњаците и Хрватите. Приедор, се наведува
во обвинението, е една од босанските општини во кои прогонот на
несрпските цивили достигнал ниво на геноцид.
Откако бранителот, Бранко Лукиќ, во судницата објави снимки од
Трнопоље, на британската телевизија ИТН, на која зад бодликава
жица се гледаат мажи, Бошњаци, од кои некои шокантно слаби,
Пухулиќ изјави дека со бодликавата жица, всушност, биле опколени
новинарите, а затворениците биле надвор.
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„Новинарите се во заградениот простор, а луѓето се слободни“,
изјави сведокот.
Снимките на ИТН, направени во август 1992 година, предизвикаа
меѓународна осуда на властите на босанските Срби.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот го праша
сведокот дали во Трнопоље некогаш била спроведена истрага за
убиствата и силувањата, на кои биле изложени затворениците и
знае ли дали некој сторител бил кривично гонет за тоа.
Сведокот рече дека не знае и потврди дека чул за неколку случаи на
убиство и силување, и дека за тоа ги известил воената и цивилната
полиција.
Обвинението го товари Младиќ и за геноцид во Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево, како и за земање на
меѓународни војници како заложници.
Судењето продолжува во понеделник.
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11 ФЕВРУАРИ 2015

Случај Младиќ: „Нелојалните
муслимани“ се соочувале со
прогон
На судењето на Ратко Младиќ во Хаг, сведок на
одбраната изјави дека во пролетта 1992 година,
српските власти во Сански Мост, планирале да ги
протераат „екстремните“ и „нелојални“ Бошњаци.
JUSTICE REPORT
Сведокот на одбраната, Ненад Давидовиќ, кој за време на војната,
како локален заболекар, бил началник на медицинската служба во
Санската бригада на војската на Република Српска, ВРС, изјави дека
локалниот кризен штаб во Сански Мост, сметал дека „нелојалните“
и „екстремни“ муслимани треба да бидат протерани, а „лојалните
треба да бидат заштитени“.
Тој рече дека „нелојални“ биле оние што на референдумот гласале
за самостојна Босна и Херцеговина, а против останувањето во
Југославија.
„Главно му се пружаше гаранција за безбедност на лојалното
население, на екстремистите не... Екстремистите беа подготвени да
одат во вооружена борба, тие беа нелојалните, оние што не слушаа“,
посочи Давидовиќ.
Сведокот потврди дека тој ги направил белешките од состанокот на
кризниот штаб, во кои се вели дека „сите оние што ѝ се противеле
на српската власт, мора да бидат протерани со своите семејства“.
Сепак, нагласи дека не знае дали овој план бил имплементиран.
„Тоа беа предлози, а одлуките беа носени во потесен круг“, рече тој.
Судијата го праша сведокот дали несогласувањето со српските
власти било „демократско право“ на муслиманите.
Давидовиќ рече: „Веќе беше воена состојба и за демократија не
можеше да се зборува“.
На прашањето дали несрпското население било протерувано,
Давидовиќ одговори дека „нема сознание“.
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Обвинението го товари Младиќ за геноцид во Сребреница, за
тероризирање на населението во Сараево со долготрајно гранатирање
и снајперски напади и за земање на меѓународни војници како
заложници.
Судењето продолжува.
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Случај Младиќ: Бошњаците
„доброволно“ оделе во
притворни центри
Сведок на одбраната, на судењето на обвинетиот за
воени злосторства, Ратко Младиќ, во Хаг, изјави дека
Бошњаците од регионот на Приедор, во пролетта
1992, побарале заштита од српските паравоени сили.
JUSTICE REPORT
Сведокот, Раде Јавориќ, поранешен командант на територијалната
одбрана во Приедор, пред судот на ООН, во вторникот изјави дека
слушнал за злоупотребите во центрите за притвор во кои се наоѓале
Бошњаци, вклучувајќи ги и убиствата и силувањата, како и дека
условите во нив биле нехумани, иако тврдеше дека тие таму биле
сместени по своја волја.
Кога судијата претседавач, Алфонс Орие, го праша Јавориќ дали
смета дека таквите злоупотреби се злосторство, тој одговори дека
тоа било во спротивност со сите воени правила.
Орие праша, зошто тогаш Бошњаците „доброволно“ останувале во
логорите во Приједор, Омарска, Кератерм и Трнопоље.
Јавориќ одговори дека „оние што немале оружје в рака и што не
учествувале во борбите“, сами доаѓале и дека им било дозволено да
заминат, што не важело и за оние кои биле фатени со оружје или
заробени за време на борбите.
Јавориќ нагласи дека војската не била одговорна за злосторствата
извршени во логорите и дека таа ги чувала Бошњаците и Хрватите
од надворешна страна.
Според обвинението против поранешниот командант на војската на
босанските Срби, Младиќ, прогонот на Бошњаците и Хрватите во
општината Приедор, достигнал ниво на геноцид, а во логорите биле
извршени тешки и сериозни злосторства. Младиќ е обвинет и за
геноцид во Сребреница во 1995 година и во неколку други општини
во 1992 година, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
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Јавориќ, за почеток на конфликтот во општина Приедор, ги обвини
бошњачките паравоени сили, кои убиле двајца војници во селото
Хамбарине, во мај 1992 година.
Но, кога обвинителот го праша дали српските сили ја нападнале
приједорската населба Козарац и селото Хамбарине со артилерија,
при што „убиле голем број муслимани“, сведокот одговори: „За жал,
тоа се случи“.
Судењето продолжува.
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05 ФЕВРУАРИ 2015

Младиќ барал „почитување
на Женевската конвенција“
Војин Убипарип, сведок на одбраната, на судењето
на Ратко Младиќ, изјави дека Младиќ секогаш
ја почитувал Женевската конвенција и оти
муслиманите ја напуштиле територијата што
била под контрола на босанските Срби, по наредба на
Партијата за демократска акција, СДА, а не затоа
што српските сили ги прогонувале.
JUSTICE REPORT
Убипарип, поранешен командант на баталјонот на војската
на босанските Срби на планината Влашиќ, пред судот изјави
дека муслиманите често минувале преку планината на пат кон
територијата контролирана од босанската армија и дека „познати
личности“ меѓу нив му рекле оти „добиле наредба да се иселат... [од
територијата на босанските Срби] или нивните најблиски ќе бидат
уништени“.
Рече дека тие му кажале оти добиле таква наредба од „нивната
централа“.
„Не знам кој ја дал наредбата, дали некој од војската или од некоја
политичка партија“, додаде Убипарип.
Потсетен дека во неговата писмена изјава, воведена во доказите,
тој рекол оти СДА им наредила да се иселат, сведокот одговори
дека некои водечки муслимани му рекле оти наредбата дошла од
„централата на СДА во Сараево“.
„Изразија жалење поради тоа што мора да заминат. Народот, според
моите сознанија, не сакаше да си оди“, рече Убипарип.
Зборувајќи за неколку средби со обвинетиот, Убипарип нагласи
дека Младиќ секогаш истакнувал оти војската на Република
Српска, ВРС, мора да ги почитува законите и обичаите на војната и
меѓународните конвенции.
Според сведокот, во мај 1993 година, Младиќ им наредил на своите
војници да дистрибуираат меѓусебе „потсетник на Женевската
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конвенција“, и оттогаш не се случиле воени злосторства во неговата
единица.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, е обвинет за
геноцид во Сребреница, за прогон на муслиманите и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, кој достигнал размери на геноцид во седум
општини, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
На рочиштето сведочеше и Радомир Пашиќ, поранешен шеф
на кризниот штаб во општина Босански Нови. Тој рече дека
муслиманското население „доброволно“ ја напуштило оваа
општина.
„Ние постојано сме обвинувани дека сме ги прогонувале, но луѓето
само сакаа да заминат“, рече Пашиќ.
Судењето на Младиќ продолжува в четврток.
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04 ФЕВРУАРИ 2015

ВРС „им помогнала на
илјадници Хрвати“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ
во Хаг, изјави дека во 1993 година, војската на
Република Српска, ВРС, обезбедила помош за илјадници
хрватски цивили и борци.
JUSTICE REPORT
Давор Коленда, поранешен функционер на Хрватскиот совет за
одбрана, ХВО, од Травник, сведочеше дека во летото 1993 година,
силите на босанските Срби, под команда на Младиќ, им помогнале
на илјадници хрватски борци и цивили, допуштајќи им, за време
на конфликтите помеѓу босански муслимани и Хрвати, да се
евакуираат преку територијата под српска контрола.
Според Коленда, УНПРОФОР претходно одбил да им овозможи
евакуација, но по преговорите со ВРС, во кои тој самиот учествувал,
хрватскиот народ и борци биле евакуирани преку планината
Влашиќ.
Коленда рече дека 800 војници на ХВО, од „хуманитарни причини“,
биле сместени во логорот за затвореници на ВРС во Мањача.
Во логорот Мањача немаше ниту злосторства, ниту малтретирање,
рече Коленда.
Во текот на вкрстеното испрашување, Коленда потврди дека Србите,
помошта дадена на Хрватите, ја икористиле за пропаганда.
„Нам ни беше потребна помош за евакуација, а Србите го искористија
тоа за пропагандни цели, односно за да му објаснат на светот
дека ги почитуваат меѓународните конвенции“, рече Коленда,
додавајќи дека „третманот во Мањача, во споредба со условите што
преовладувале во 1993 година, бил коректен“.
Коленда потврди дека, од друга страна, тој вложил протест до
управата на логорот, „заради целодневно малтретирање“, што тој
го сметал за „спротивно на меѓународните конвенции“.
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Опиша како хрватските војници биле извадени надвор од хангарите,
по исклучително топло време, за пред камерите на српската
телевизија „да повторуваат една иста изјава“.
„Изјавата дека сме затвореници на ВРС и дека Босна е српска, како
што Москва е руска...Тоа беше понижувачки, особено поради тоа
што не бевме воени затвореници, туку побаравме помош“, се сеќава
Коленда.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, е
обвинет за геноцид во Сребреница, за прогон на муслиманите
и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој достигнал размери на
геноцид во седум општини, за тероризирање на населението во
Сараево и за земање на мировници на ООН, како заложници.
Во понеделникот, сведокот Слободан Жупљанин, сведочеше дека
војската на босанските Срби не можeла да го спречи убиството на
босанските муслимани во Котор-Варош, во есента 1992 година.
Котор-Варош е еднa од седумте општини, каде што прогонот на
несрпското население, за време на босанската војна, достигнал
размери на геноцид.
Жупљанин, поранешен капетан на ВРС, потврди дека на 4 ноември
1992 година, околу 150 босански муслимани, кои им се предале на
српските сили, биле убиени во селото Грабовица. Тој нагласи дека за
убиствата го информирал својот претпоставен.
„Не знам дали ја спомнав бројката, но знам дека напишав оти некои
идиоти извршиле масакр...Јас го нарекувам масакр“, додаде тој.
Жупљанин додаде оти го уверил својот претпоставен дека членовите
на неговата бригада не биле вклучени во злосторството. На прашање
на обвинителот, Камил Бајблс, дали воопшто за инцидентот во
Грабовица била спроведена истрага, тој рече дека не знае.
На прашањето, кој ги извршил убиствата во Грабовица, Жупљанин
одговори дека офицерите кои биле присутни на теренот, го
информирале дека „учесници во ужасниот инцидент, биле
претежно цивили и дека неговото обезбедување не можело да ги
спречи“.
Бајбл тогаш го конфронтира со изјавата што тој подоцна ја дал за
еден весник, дека жртвите на убиствата во Грабовица ја добиле
„заслужената казна“. Жупљанин одговори оти тој мислел „на
екстремистите...кои биле легитимна воена цел“, а не на цивилите.
Тогаш, судијата Баконе Молото, го праша сведокот што му значело
тоа „заслужена казна“, а Жупљанин одговори „и ликвидација и
затворање“.
Судењето на Младиќ продолжува во среда.
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23 ЈАНУАРИ 2015

Бошњаците од Клуч „не биле
протерани“
Сведочејќи на судењето на Ратко Младиќ, кој е
обвинет за воени злосторства, поранешен офицер на
војската на Република Српска, ВРС, изјави дека Клуч,
во 1992 година, го напуштиле повеќе од половината
Бошњаци, но дека силите на босансите Срби не биле
виновни за тоа.
JUSTICE REPORT
Велимир Кевац, сведок на одбраната на Младиќ, на судењето
во Хашкиот трибунал, во петок изјави дека Бошњаците не го
напуштиле Клуч бидејќи биле протерани од српските сили, туку
„затоа што биле исплашени“.
„Беше војна и сите се плашеа, сакаа да ги сместат своите семејства
таму каде што сметаа дека ќе биде малку побезбедно“, рече Кевац .
Во текот на вкрстеното испрашување, Кевац призна дека српските
сили извршиле злосторства врз Бошњаците, вклучувајќи масовни
убиства и палење на куќи.
Но, тој негираше дека целта на овие злосторства била да се протера
несрпското население од Кључ.
Според обвинителството, во Кључ пред војната живееле 17.000
муслимани. Денес останале само 1.000.
На поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, му се
суди за геноцид во повеќе општини во 1992 година, вклучувајќи го
и Кључ. Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница во 1995 година, за
прогон на Бошњаците и Хрватите низ БиХ, како и за тероризирање
на населението на Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето продолжува в понеделник.
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Муслиманите „го
предизвикале“ конфликтот во
Кључ
На судењето на Ратко Младиќ во Хаг, поранешен
офицер на војската на Република Српска, ВРС, изјави
дека „локалните муслимани“ биле виновни за
конфликтот во овој регион во 1992 година.

МКСЈ зграда. Фото Flickr ICTY

JUSTICE REPORT
Поранешниот офицер, Велимир Кевац, на судењето на Младиќ во
Хашкиот трибунал во четврток, изјави дека бошњачка единица, на
27 мај 1992 година, начекала во заседа колона на Југословенската
народна армија, ЈНА, што се повлекувала од Хрватска, со што
започнал конфиктот во оваа западна босанска општина.
Кевац нагласи дека по ова, „муслиманите и Србите почнале да го
напуштаат Кључ“, додека ЈНА ги разоружала бошњачките села.
Изјави дека бошњачкиот претставник на општината, Омер
Филиповиќ, прво не ја прифатил понудата на ЈНА да се разоружа,
но, „по многуте предупредувања“, ја променил својата позиција.
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Според обвинението и сведочењето на други сведоци, Филиповиќ
подоцна бил убиен во логорот што го држеле силите на босанските
Срби, во Мањача.
Запрашан од обвинителот, за цивилните жртви од гранатирањето
на селото Пудин Хан, во општина Кључ, што на 28 мај 1992 година,
го спровеле босанските Срби и ЈНА, сведокот одговори дека „не
слушнал ништо за тоа“ и дека тој не бил „во оваа област“ во тоа
време.
Сведокот беше прашан и за нападот на силите на босанските Срби
на селото Велагиќи, на 1 јули 1992 година, кога според обвинението,
77 лица биле убиени во локалното училиште. Кевац одговори оти
слушнал дека „воената полиција спровела истрага за овој случај и
дека извршителите биле уапсени и префрлени во затвор во Бања
Лука“.
Обвинителот изјави дека имало масовни апсења на несрпско
население за време на операциите во Кључ, но Кевац истакна дека
„тоа не било широко распространета пракса“ и дека само вооружени
лица биле уапсени.
Судењето продолжува во петок.
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Младиќ од своите војници
барал „да се однесуваат како
витези“
Сведок на одбраната, на судењето на обвинетиот
за воени злосторства, Ратко Младиќ, изјави дека
поранешниот воен командант на босанските Срби, им
наредил на своите луѓе, да не им нанесуваат зло на
бошњачките затвореници од Сребреница.
JUSTICE REPORT
Милован Милутиновиќ, поранешен портпарол на Генералштабот на
војска на босанските Срби, пред Хашкиот трибунал во четвртокот
изјави дека Младиќ, „како офицер и човек, никогаш не би можел да
издаде наредби спротивни на Женевските конвенции“.
Тој сведочеше дека по падот на Сребреница, во јули 1995 година,
Младиќ му дал наредба на командантот на Дринскиот корпус на
војската на Република Српска, ВРС, Радислав Крстиќ, војниците да се
„однесуваат како витези“ и „дека на никого не смеат да му нанесат
зло“.
Младиќ, два дена по падот на Сребреница, во близина на Братунац,
остварил средба со претставници на локалните Бошњаците и ги
уверил оти тие можат сами да решат дали сакаат да заминат или да
останат, доколку не извршиле воени злосторства, нагласи сведокот.
„Генерал Младиќ изјави дека сите мажи, муслимани, што се
осомничени за воени злосторства, ќе бидат задржани“, рече
Милутиновиќ, тврдејќи дека осомничените подоцна биле предадени
на Црвениот крст.
На прашање на судијата, дали знаел дека приведените Бошњаци
набргу потоа биле стрелани, сведокот одговори: „Прв пат слушам
за тоа“.
„Иако бев началник на информативната служба, речиси десет дена
потоа, не знаев за злосторствата што се случија во Сребреница“,
изјави тој.
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Младиќ е обвинет за геноцид, поради масакрот на околу 7.000
мажи и момчиња муслимани, извршен во деновите што следеа по
окупацијата на енклавата Сребреница, која беше под заштита на
ООН, на 11 јули 1995 година, од страна на силите на босанските Срби.
Обвинителот цитираше текстови за масакрите објавени во
западниот печат, во средината на јули 1995 година, сугерирајќи дека
службата за информирање на Милутиновиќ, му ги пренесувала на
својот командант.
„Секако дека, мислам, му го пренесувавме ова на генералот Младиќ,
но ние не знаевме колкаво е нивото на тие егзекуции, или да речеме
злосторства, во тие области“, рече Милутиновиќ.
Додаде дека „не знае“ кој бил одговорен за убиствата.
Милутиновиќ сведочеше дека силите на Младиќ не биле одговорни
за серијата масакри во Сараево, за кои рече дека биле извршени од
босанските сили, кои сакале да ја префрлат вината врз Србите.
Истакна дека бошњачките сили се одговорни за смртоносниот
напад на луѓето што чекале ред за леб на улицата „Васа Мискин“ во
мај 1992 и за гранатирањето на пазарот Маркале во февруари 1994 и
август 1995 година, во кои напади загинаа голем број цивили.
Милутиновиќ тврдеше дека по втората експлозија на пазарот
Маркале, на 28 август 1995 година, во која загинаа 43 лица, руските
истражители откриле дека „дел од жртвите загинале претходно и
дека нивните тела биле разменети“, посочувајќи дека степенот на
крвопролевањето бил лажиран од бошњачките власти.
Обвинението го товари Младиќ, за тероризирање на населението
во Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски напади. Тој е
обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ целата земја, кој,
наводно, достигнал размери на геноцид во седум општини, како и
за земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето ќе продолжи на 19 јануари, по паузата на Хашкиот
трибунал.
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Случај Младиќ: „Исконска
омраза кон Србите“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
обвинет за воени злосторства, изјави дека српските
сили, во областа на Сански Мост, не ги прогонувале
Бошњаците и Хрватите, туку одговарале на
вистинска вооружена закана.
JUSTICE REPORT
Боро Тадиќ, поранешен локален функционер во босанската
северозападна општина Сански Мост, на судењето на Младиќ во
Хашкиот трибунал, во средата изјави дека прогонот на несрпското
население, не бил политика на босанските Срби.
„Во [владејачката] Српската демократска партија и ентитетот
Република Српска, немаше политика за отстранување на
муслиманите и Хрватите“, вели Тадиќ во писмената изјава дадена
за судот на ООН.
Според обвинението против поранешниот воен командант на
босанските Срби, Младиќ, општината Сански Мост е една од седумте
општини во Босна и Херцеговина, во која прогонот на бошњачкото
и хрватското население, во 1992 година, достигнал ниво на геноцид.
Тадиќ тврди дека вооружениот конфликт во Сански Мост бил
предизвикан од Бошњаците, кои одбиле да се разоружаат и ги
нападнале југословенската народна армија и полицијата. Истакна
дека ова бил дел од планот на Запад за уништување на Југославија.
Иако негираше дека бил член на Српската демократска партија,
Тадиќ, за време на вкрстеното испрашување, потврди дека бил
соработник во партискиот билтен. Обвинителот потоа цитираше
серија навредливи описи на муслиманите и Хрватите од билтенот,
во кои се вели дека тие сакаат да убиваат и силуваат Срби и „да им
ги вадат очите“.
„Кога ќе ја кажете вистината, тоа не е пропаганда, туку начин да ги
освестите луѓето“, одговори сведокот.
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На прашањето дали тој мисли дека муслиманите „не се луѓе“ и
дека Хрватите „имаат ген да ги убваат подобрите и посилните од
себе“, како што пишувало во билтенот, Тадиќ одговори дека тој не
се согласува со тоа и смета дека овие зборови се „остри“, но, оти
билтенот ја опишувал вистинската опасност.
Тадиќ потврди дека во 1992 година, пред локалното население во
бошњачките села околу Сански Мост, рекол дека Бошњаците се
„исламизирани Срби“ што „исконски ги мразат“ другите Срби.
Сведокот призна дека во Сански Мост биле уништени 18 џамии и
рече дека видел урнатини, но негираше дека знае кој е одговорен
за тоа. Додаде дека „е можно“ во февруари 1993 година, локалните
власти да донеле одлука за изместување на гробиштата на џамијата.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето продолжува.
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Мировниците на ООН биле
„приведени за да се запрат
нападите на НАТО“
Новинар, босански Србин, на судењето на Ратко
Младиќ, изјави дека во 1995 година, ги снимал
заробените мировници на ООН, за својот телевизиски
извештај, во обид да ги спречи понатамошните
воздушни напади на НАТО, на војската на босанските
Срби.
JUSTICE REPORT
Сњежан Лаловиќ, телевизиски новинар од Пале, некогашно воено
упориште на босанските Срби, на судењето на Младиќ во Хашкиот
трибунал, во вторникот, изјави дека тој ги снимал војниците на
ООН, што во мај 1995 година биле користени како човечки штит,
откако „непознати луѓе во униформа“, му дале информација дека
мировниците биле заробени таму.
Тие биле врзани за радио-релејната станица во подножјето на
планината Јахорина, во обид да се спречи бомбардирањето на
авионите на НАТО, на овој објект, рече тој.
Лаловиќ сведочеше дека униформираните лица што го испратиле
на Јахорина, не го спомнале Младиќ, туку му рекле дека тој треба
да ги сними мировниците на ООН за телевизија, „бидејќи постоела
опасност станицата да биде бомбардирана“.
Додаде дека затворениците не биле малтретирани и негираше дека
работел по директива на полицијата и на војската на Република
Српска.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот му ја
презентираше на сведокот изјавата на Младиќ, во која тој му се
заканува на командантот на УНПРОФОР, Руперт Смит, дека „ќе го
гледа убиството на припадниците на УНПРОФОР на телевизија,
доколку продолжи со бомбардирањето“.
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Одговарајќи на сугестијата на обвинителот, дека Младиќ се
заканувал дека ќе ги убие припадниците на ООН, Лаловиќ рече: „И
јас бев со нив и јас можев да загинам“.
Тој го опиша снимањето на заробениците како „трик да се покаже
дека тие биле горе“, а не како вистинска смртна закана.
„Бевме изложени на бомбардирање од најголемата воена алијанса
и овие телевизиски извештаи требаше да го запрат НАТО да ја
бомбардира Република Српска“, рече тој.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој достигнал
размери на геноцид во седум општини, како и за тероризирање на
населението во Сараево.
Судењето продолжува.
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Младиќ отстранет од судница
заради ракоплескање
Ратко Младиќ, кому во Хашкиот трибунал му се суди
за воени злосторства, беше привремено отстранет
од судењето, бидејќи му аплаудираше на сведок кој
изјави оти тој ќе влезе во историјата како позитивна
личност.
JUSTICE REPORT
Судијата претседавач, во понеделникот, нареди Младиќ да биде
отстранет од судница, откако тој му аплаудираше на сведокот на
одбраната, Војо Купрешанин, поранешен функционер на Српската
демократска партија во Босна и Херцеговина, кој ја пофали неговата
храброст и водство, за време на војната 1992-1995.
„Вистина е дека овој генерал што седи овде [Младиќ] застана
во дадениот час во одбрана на српскиот народ, кога сите други
југословенски армиски генерали избегаа“, изјави Купрешанин.
„Да не беше овој генерал овде, немаше да има никакви траги од
српскиот народ во Босна и Херцеговина. Затоа српскиот народ му е
благодарен на генерал Младиќ и тие засекогаш ќе го спомнуваат и
тој ќе влезе во српската историја како позитивна личност“, рече тој,
по што Младиќ почнаа да му ракоплеска.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ е обвинет
за геноцид во Сребреница, за прогон на муслиманите и Хрватите
низ Босна и Херцеговина, кој достигнал размери на геноцид во
седум општини, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН во заложништво.
Купрешанин, поранешен висок претставник на Српската
демократска партија во Босанска Краина, потврди дека српските
сили, во јули 1992 година, убиле 68 лица од несрпска националност,
во селото Бришево во близина на Приједор.
„Вистината е дека тие не се казнети за тоа“, изјави сведокот, но
потенцира дека злосторството, наведено во обвинението на Младиќ,
не се случило за време на воената операција на босанските Срби.
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Купрешанин рече дека причина за војната, била декларацијата на
Босна и Херцеговина за одвојување од Југославија.
Истакна дека декларацијата усвоена во октомври 1991 година, во
услови на бојкот на работата на парламентот во Сараево од српските
пратеници, кои се противеа на независноста, била „неуставна“ и
„го понижила српскиот народ“.
Судењето продолжува.
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12 ДЕКЕМВРИ 2014

Србите „сакалe да спречат
создавање на исламска
држава во БиХ“
Воената цел на босанските Срби не била да се
уништи земјата, туку да се запрат Бошњаците да
формираат исламска држава, изјави на судењето на
Ратко Младиќ, поранешен политички претставник на
босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Војо Купрешанин, поранешен функционер на Српската демократска
партија, на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал, во четвртокот
изјави, дека босанските Срби сакале да го спречат бошњачкиот
лидер, Алија Изетбеговиќ, да создаде муслиманска република.
Купрешанин, еден од српските лидери во регионот на Босанска
Краина, првично, пред судот на ООН изјави, дека тој пред
парламентот на Република Српска не кажел оти „нивната јасна цел
била уништување на државата на Алија“.
Обвинителот потоа на сведокот му го покажа записникот од
седницата на парламентот, сугерирајќи дека тој мислел на
уништување на „независна и унитарна Босна и Херцеговина“.
Но, сведокот одговори: „Кога зборувам за ’државата на Алија’,
зборувам за исламска држава, заснована на исламската декларација
на Изетбеговиќ...Не зборувам за унитарна Босна и Херцеговина...
Ние сакавме да се уништи концептот на исламска држава“.
Младиќ, воен командант на војската на босанските Срби, е обвинет,
меѓу другото, и за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна
и Херцеговина. Целта на овој прогон, според обвинението, била
создавање на српска држава на територијата на БиХ.
Но, Купрешанин рече дека целта на Србите, во пресрет на војната,
била Босна и Херцеговина да остане во рамките на Југославија.
Тој потсети дека огромното мнозинство на босанските Срби,
на референдумот одржан на крајот на 1991 година, гласале за
останување во Југославија.
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„Не мислам дека тоа беше чекор кон распад на Босна и Херцеговина...
туку демократска волја на народот...Сакавме да останеме во Босна и
Херцеговина, ако Босна и Херцеговина остане во Југославија. Уставот
ни го гарантираше тоа“, рече Купрешанин.
На прашање на претседателот на судскиот совет, Алфонс Орие,
дали тој се залагал за „создавање на независна српска држава“,
Купрешанин одговори: „Во тоа време, не“.
Обвинителот цитираше дел од записникот од парламентарната
седница одржана во февруари 1992 година, на која Купрешанин ги
нарекол муслиманите и Хрватите „наши природни непријатели“,
со кои Србите не треба да имаат ништо.
„Не се сеќавам на ова...Ова се тешки зборови“, сведокот одговори.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето продолжува в понеделник.
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Лошата здравствена состојба
на обвинетите влијае на
судењата
Претседателот на Хашкиот трибунал, соопшти
дека долгоочекуваните пресуди во судските процеси
за воени злосторства против Ратко Младиќ, Горан
Хаџиќ и Воислав Шешељ, се одложени, поради нивната
лоша здравствена состојба.
МИЛКА ДОМАНОВИЌ
Теодор Мерон, претседател на Меѓународниот кривичен трибунал
за поранешна Југославија, МКТЈ, во својот најнов полугодишен
извештај, презентиран во средата пред Советот за безбедност на
ООН, вели дека судот се соочува со големи предизвици, поради
здравствените проблеми на обвинетите.
Мерон изјави дека пресудата во случајот на воениот командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, која се очекуваше да биде донесена
во јули 2016 година, сега може да се очекува „во март 2017 година
или подоцна“.
Судењето на воениот водач на хрватските Срби, Горан Хаџиќ, во
моментов е одложено поради неговата здравствена состојба, додека
лидерот на Српската радикална партија, Воислав Шешељ, е на
привремена слобода, заради лекување од рак, додаде Мерон.
„Прашањата поврзани со здравјето претставуваат неизбежна
загриженост и ги истакнуваат хуманитарните прашања. Иако
трибуналот дава се од себе за да обезбеди соодветна медицинска
грижа, случувањата поврзани со здравјето на затворениците,
понекогаш можат да бидат надвор од наша контрола и, јас сум
сигурен дека разбирате, оти тоа може да предизвика одложувања на
работата на Трибуналот“, објасни тој.
Шешељ: Не сум кажал ништо ново
Обвинетиот за воени злосторства, Воислав Шешељ, го отфрли повикот
на главниот обвинител на Хашкиот трибунал, Серж Брамерц, да се
врати во притвор, поради иритантните националистички изјави,
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што ги даде по неговото ослободување, тврдејќи дека тој истото го
рекол и пред судот.
„Брамерц треба да знаат дека јас, на српската политичка сцена,
не сум кажал ништо ново, што постојано не сум го повторувал и
во судницата на Хашкиот трибунал“, изјави Шешељ ма пресконференција во Белград во четвртокот.
Тој рече дека судот на ООН, кога минатиот месец беше ослободен
заради лекување од рак, не му наметнал никакви услови, за тоа што
смее да зборува во јавноста.
„Не ми поставија никакви услови, јас бев исфрлен од притворот во
Шевенинген [притворниот центар на Меѓународниот суд], исфрлен
брутално; немав право на жалба против оваа одлука“, рече тој.
Шешељ уште еднаш нагласи дека ќе одбие да се врати во судот за
да го заврши судењето, предизвикувајќи ги неговите поранешни
сопартијци од Српската радикална партија, кои сега се на власт,
претседателот Томислав Николиќ и премиерот Александар Вучиќ,
да го уапсат.
„Јас нема да одам доброволно“, рече тој.
Од друга страна, главниот обвинител на МКТЈ, Серж Брамерц, пред
Советот за безбедност на ООН изјави, дека Шешељ, откако минатиот
месец бил ослободен поради здравствени причини, го исмевал
Хашкиот трибунал и ги навредил жртвите, поради што треба да се
врати во притвор.
Брамерц рече дека го разбира гневот на воените жртви, кои се
лути бидејќи и по 11 години судење на Шешељ во Хаг, сé уште не е
донесена пресуда во неговиот случај.
„Обвинителството ги разбира и ги дели фрустрациите на многумина,
поради тоа што пресудата сé уште не е изречена, иако последниот
сведок сведочеше во јули 2010 година, а судењето заврши во март
2012 година“, рече Брамерц.
Тој пред Советот за безбедност истакна дека обвинителството
побарало српскиот националистички водач да биде вратен во
притвор, откако Шешељ изјавил дека тој ќе одбие да се врати во Хаг,
на завршницата на неговото судење.
Контроверзијата предизвикана од радикалната реторика на Шешељ,
по неговото враќање во Белград, „треба да нè поттикне да ги засилиме
нашите напори, за да осигураме одговорност за сериозните повреди
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на меѓународното хуманитарно право и цврсто да застанеме против
сите форми на ревизионизам“, рече Брамерц.
Изрекувањето на пресудата во случајот на Шешељ, беше закажано
минатата година, но потоа беше одложено, откако еден од
судиите беше изземен поради наводна пристрасност. Се очекува,
новоназначениот судија, барем до крајот на јуни 2015 година, да
се запознае со деталите на случајот. Ова предизвика уште едно
одложување на маратонското судење.
Зборувајќи за судските процеси за воени злосторства во локалните
судови во земјите од поранешна Југославија, Брамерц рече дека „се
потребни понатамошни подобрувања“.
Истакна дека неодамнешното апсење на 15 лица, осомничени дека
киднапирале и убиле 20 патници од воз во босанскиот град Штрпце
во 1993 година, во заедничка акција на српските и босанските
власти, претставува добар пример.
„Ова е многу позитивен развој на настаните, кој покажува колку
многу може да се постигне со ефективна соработка”, рече тој.
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Српските сили „им помагале
на лојалните Бошњаци“
Поранешен офицер на босанските Срби, на судењето
на Ратко Младиќ, изјави дека во 1992 година,
Бошњаците лојални на српските власти во областа
Рогатица, се „преселиле“ поради заканите упатени од
нивната страна.
JUSTICE REPORT
Милован Лелек, сведок за одбраната, воен помошник на началникот
на штабот на бригадата на Рогатица, на војската на Република
Српска, ВРС, во средата, на судењето на Младиќ кој е обвинет за
воени злосторства, изјави дека Бошњаците не биле протерани од
областа на Рогатица во 1992 година.
„Сите од селата доброволно се пријавија да ги напуштат своите
домови, никој не ги присили на тоа“, сведочеше Лелек.
Додаде дека Бошњаците од селата „лојални“ на српските власти,
побарале да бидат преместени поради закани што ги добиле од
Бошњаците, бидејќи „живееле во близина на Србите“.
Бошњаците од „лојални села“ биле привремено сместени во
локалната градинка и во училиштата, од каде што биле префрлени,
„по нивна желба“, во Сараево или на други територии под контрола
на босанската армија, рече тој.
Младиќ е обвинет дека учествувал во прогон на Бошњаците и
Хрватите од 15 општини под контрола на српските сили, вклучувајќи
ја и општина Рогатица.
Обвинителот посочи дека српските власти „ја употребувале
размената на затвореници“ за етничко чистење на Рогатица, со
истовремено преселување на бошњачките цивили.
„Тоа не е точно“, одговори Лелек.
Тој истакна оти не знаел за злоупотребата на затвореници во
градинката.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница и во уште седум
други општини, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
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Во логорот Мањача
„немало малтретирање“ на
затвореници
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
на судењето на Ратко Младиќ, обвинет за воени
злосторства, изјави дека Бошњаците затворени во
логорот Мањача во 1992 година, не гладувале и не
биле тепани.
JUSTICE REPORT
Бошко Амиџиќ, поранешен шеф на интендантската служба на
првиот краишки корпус на војската на Република Српска, ВРС, на
судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал во вторникот, потврди
дека во логорот Мањача имало помалку храна отколку што било
потребно, но дека „така им било на сите“ и дека затворениците
јаделе иста храна како и нивните чувари.
Помош во логорот, рече тој, носеле добротворни организации, како
муслиманската фондација „Мерхамед“ и католичката „Каритас“.
Но, тој ги негираше извештаите на претставниците на овие
добротворни организации што го посетиле логорот, а во кои стои
дека затворениците во Мањача биле измачувани.
„Овие извештаи не ја одразуваа фактичката состојба...Исто видовме,
но поинаку зборувавме...Тие потенцираа дека имало нехуман
третман, малтретирање и тортурата“, рече Амиџиќ.
Тој го негираше и тврдењето на еден од сведоците на
обвинителството, кој изјави дека претставниците на „Мерхамед“,
презеле околу 40 тела на убиени Бошњаци од логорот Мањача, за да
можат да ги закопаат.
На Младиќ, поранешен командант на ВРС, му се суди за геноцид во
Сребреница и во неколку други општини, за прогон на муслиманите
и Хрватите, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
За време на вкрстеното испрашување, Хашкото обвинителство го
цитираше извештајот на Меѓународниот комитет на Црвениот
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крст, кој вели дека затворениците во Мањача имале „видливи траги
од неодамнешно тепање“.
Сведокот прво рече дека „не може да каже дека не видел траги“,
но дека тие не биле од неодамна. Потоа ја смени својата изјава и
тврдеше дека „не видел такво нешто“.
Обвинителот изјави оти претставниците на „Мерхамед“ го
известиле командантот на првиот краишки корпус на ВРС, Момир
Талиќ, дека во логорот имало „мирољубиви граѓани кои биле
изгладнувани и тепани” и дека една третина од нив биле повредени.
„Тоа не е вистина“, одговори Амиџиќ, нагласувајќи дека оваа жалба
се однесувала на „другите логори што ги управувала цивилната
полиција“.
Амиџиќ додаде дека „не знаел“ за убиствата на Бошњаците во
логорот.
„Не бев запознат со ниту едно убиство на затвореник во Мањача“,
рече тој.
Амиџиќ го опиша Младиќ како „вистински војник“, кој „барал ред,
работа и дисциплина и тоа на принципот на личен пример“ и како
„многу решителен и принципиелен“.
„Тој никогаш, навистина, никогаш не ме разочара“, рече тој.
Судењето продолжува.
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Случај Младиќ: Немало план
за заземање на Сараево
Поранешен припадник на силите на босанските Срби,
на судењето на Ратко Младиќ, обвинет за воени
злосторства, изјави дека во текот на опсадата 19921995, воениот командант немал намера да го заземе
главниот град на Босна и Херцеговина.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок на одбраната, ГРМ-010, поранешен припадник
на војската на Република Српска, ВРС, во понеделникот изјави дека
тој бил присутен кога Младиќ во 1993 година, изјавил дека идејата за
освојување на Сараево е неприфатлива, бидејќи тоа би предизвикало
големи загуби на двете страни.
Наместо тоа, рече сведокот, Младиќ сакал „завојуваните страни да
се договорат за фер и правичен мир“.
Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево со
постојано гранатирање и снајперски оган, за геноцид во Сребреница,
за прогон на муслиманите и Хрватите низ цела БиХ, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
ГРМ-10 ја објасни наредбата на Младиќ упатена до артилеријата на
ВРС за отворање оган врз сараевската населба Пофалиќи, во мај 1992
година, како операција против бошњачките „воени и паравоени
формации“ и „банди“, што ги протерувале Србите од Пофалиќи
„напаѓајќи ги, палејќи ги и ограбувајќи ги нивните куќи“.
На аудио снимката што беше пуштена во судницата, можеше да се чуе
како Младиќ му дава на подреден офицер, наредба за артилериски
напад на населбите Велушиќи и Пофалиќи, бидејќи „таму немало
многу српско население“.
Младиќ на снимката, која е направена ноќта меѓу 28 и 29 мај
1992 година, вели дека целта на нападите е да не им дозволи на
сараевчани да заспијам и да „им се развлече паметта“.
Одбраната на Младиќ ја оспори автентичноста на снимката,
тврдејќи дека тоа е монтажа направена од Бошњаците.
Судењето продолжува.
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ВРС „не била виновна“ за
масакрот во Грабовица
Поранешен офицер на војската на Република Српска,
ВРС, на судењето на Ратко Младиќ, изјави дека
локалните Срби, а не припадниците на ВРС, биле
одговорни за масакрот на Бошњаците и Хрватите во
селото Грабовица во 1992 година.
JUSTICE REPORT
Воислав Кршиќ, сведок на одбраната и поранешен офицер на лесната
пешадиска бригада на Котор-Варош на ВРС, пред Хашкиот трибунал
сведочеше дека локалните Срби биле одговорни за масовните
убиства во Грабовица.
Имено, според обвинението, околу 150 мажи, притворени во
училиштето во селото, биле убиени во ноември 1992 година. Овие
убиства се дел од обвинителниот акт против Младиќ.
Сведокот изјави дека офицер за безбедност го известил за
злосторството со зборовите: „Постои проблем. Населението во
Грабовица ја зезна работата“.
Истакна дека во времето на убиствата, тој не бил во селото, и
подвлече оти кога бил присутен, притворените лица не биле врзани
и дека „немало акции против нивното достоинство“.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителката Камил Бајблс,
ја цитираше наредбата на ВРС, за „чистење“ на територијата околу
Котор-Варош. Сведокот одговори дека наредбата не се однесувала на
цивилното население.
Кршиќ сличен одговор даде и кога обвинителката се повика на
наредбата, српските сили да го гранатираат Стариот град во КоторВарош. Тој рече дека тоа значело да се нападнат непријателските
сили, а не цивилните куќи.
Бајблс изјави дека заробените и убиени мажи во селото Грабовица,
биле во надлежност на бригадата на Котор-Варош на ВРС.
„Па, на одреден начин, да“, прифати Кршиќ.
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На Младиќ, поранешен воен командант на ВРС, му се суди за прогон
на Бошњаците и Хрватите од општините под српска контрола,
меѓу кои и општина Котор-Варош. Тој е обвинет и за геноцид во
Сребреница, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на војници на УНПРОФОР како заложници.
Судењето продолжува во понеделник.

- 260 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

04 ДЕКЕМВРИ 2014

Случај Младиќ: „Немало
етничко чистење“ во КоторВарош
Поранешен офицер на војската на Република
Српска, ВРС, на судењето на Ратко Младиќ, изјави
дека никогаш не добил наредба за спроведување
на етничко чистење на несрпското население во
областа Котор-Варош.
JUSTICE REPORT
Воислав Кршиќ, поранешен офицер на лесната пешадиска бригада
на Котор-Варош на ВРС, како сведок на одбраната на Младиќ,
во средата изјави дека немало обид за етничко чистење на оваа
северозападна босанска област и дека неговата бригада, за време на
војната, никогаш не испукала ниту една граната врз цивилни цели.
Во писмената изјава на Кршиќ, која бранителот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, ја прочита во судницата, тој тврди дека „воениот персонал
не бил вклучен“ во убиствата на голем број Бошњаци во селото
Грабовица во ноември 1992 година, злосторство кое е наведено во
обвинението против Младиќ.
На поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, му се
суди за прогон на Бошњаците и Хрватите од општините под српска
контрола, од кои една била и општината Котор-Варош. Тој е обвинет
и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на населението во
Сараево и за земање на војници на УНПРОФОР како заложници.
Во средата сведочеше и поранешниот командант на територијалната
одбрана на Бања Лука, Милорад Сајиќ, кој изјави дека етничкото
чистење не била стратешка цел на босанските Срби.
Сајиќ пред судот изјави оти тој „не знае дека било спроведено
принудено иселување“ на Бошњаците и Хрватите, додека бил во
Бања Лука.
Судењето продолжува.
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Младиќ отстранет од судница
Поранешниот командант на војската на Република
Српска, ВРС, Ратко Младиќ, беше отстранет од
судницата, за премногу гласно зборување, по
расправијата со главниот судија во неговиот судски
процес.
JUSTICE REPORT
На Младиќ во понеделникот му беше наложено да ја напушти
судницата, откако влезе во расправија со судијата Алфонс Орие,
бидејќи гласно го спомна името на обвинителот Амир Зец, иако
постои забрана за премногу гласно зборување во судницата.
Тогаш, поранешниот командант на ВРС, го обвини Орие дека не му
допушта да објасни и дека „си игра и јавен обвинител и судија“, по
што му беше наредено да ја напушти судницата.
„Имам право...Орие, ти само глуми судија“, рече Младиќ,
обвинувајќи го судијата за пристрасност кон обвинителството.
Младиќ беше отстранет од судницата, за време на сведочењето на
Симо Билбија, поранешен главен лекар на болницата на Главниот
штаб на ВРС.
Билбија, по наредба на Младиќ, учествувал во евакуацијата на
повредените по борбите во Сребреница во април 1993 година. Тој го
нарече Младиќ „храбар и чесен офицер“.
За време на вкрстеното испрашување, обвинителот Зец му предочи
на Билбија дека ВРС, со офанзивата во 1993 година, втерала
илјадници муслимани во енклавата Сребреница и дека многумина
живееле на улица под оган од гранати и во недостиг на основните
работи за живот.
Билбија потврди дека знаел за „борбените операции“ околу
Сребреница и дека слушнал за голем број на бегалци. Нагласи дека
локалниот докторот му рекол оти „повремено“ му снемува вода и
медицински материјали, но истакна дека здравствениот дом во
Сребреница, што го посетил, „личел на секој друг дом на српската
страна“.
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Откако обвинителот Зец, му презентира новинарски филм за
гранатирањето на Сребреница во текот на евакуацијата на ранетите,
при што биле ранети двајца канадски војници, а едно мало момче
загинало, Билбија коментираше дека снимката не го прикажува
денот кога тој бил во Сребреница.
Сведокот потврди дека „му испратил писмо на поддршка на Младиќ
во септември 1996 година, заради сите „несреќи“ што го снашле, но
негираше дека под тоа мислел на обвинението за воени злосторства.
На прашање на обвинителот, „дали и денес го има истото чувство на
љубов и поддршка за генералот Младиќ“, Билбија одговори: „Седам
тука поради тоа“.
Во одбрана на Младиќ, на оваа расправа сведочеше и неговиот
поранешен телохранител, Жарко Цвијиќ. Тој го нарече обвинетиот
„чесен човек и офицер, кој немал никаква корист од војната“.
Судењето продолжува.
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Младиќ бил „добар познавач
на воените правила“
Поранешен офицер на војската на Република Српска,
ВРС, на судењето на Ратко Младиќ во Хаг, изјави дека
воениот генерал барал дисциплина и инсистирал на
ред меѓу своите војници.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок ГРМ 130, пред судот на ООН наведе дека Младиќ
бил строг, но „вистински офицер“.
Говорејќи за карактерот на обвинетиот, ВРМ-130, средбите со Младиќ
ги опиша како „непријатни и поучни“, бидејќи генералот „добро ги
познавал воените прописи“ и „инсистирал и тие, командантите и
командирите, добро да ги познаваат“.
Младиќ, според сведокот, „не поднесувал неизбричени војници“
и инсистирал тие да носат оружје и опремата секогаш да им биде
прописно подготвена“.
Сведокот рече дека во Босна и Херцеговина дошол како офицер
на ЈНА, заедно со неговата единица, кон крајот на 1991 година, и
дека подоцна во Црна Ријека, крај Хан Пјесак, му се приклучил на
Главниот штаб на ВРС, на чие чело бил Младиќ.
Младиќ го запознал во 1993 година и како што истакна, тој имал
моќно влијание на моралот на своите трупи.
„Неговото појавување и разговор со војниците, беше како инфузија
за пациент“, рече сведокот.
Поранешниот командант на ВРС, Младиќ, е обвинет за геноцид
во Сребреница и прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во седум општини достигнал ниво на геноцид, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Судењето продолжува во понеделник.
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Сведок: Муслиманските
екстремисти го предизвикале
конфликтот во Приједор
Сведок на одбраната, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, изјави дека
муслиманските милитанти ги почнале борбите во
Приједор во пролетта 1992 година.
JUSTICE REPORT
Бошко Мандиќ, поранешен член на кризниот штаб во Приједор, на
судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал во средата, сведочеше
дека конфликтот во Приједор започнал со вооружен напад на
муслиманите врз полицискиот контролен пункт и врз регрутите
на Југословенската народна армија, ЈНА, во близина на селото
Хамбарине, на 22 мај 1992 година, по што српските сили го нападнаа
селото.
Сведокот рече дека муслиманските паравоени сили, осум дена
подоцна, го нападнале Приједор.
Според сведокот, српските власти, со помош на меѓународните
организации, им помагале на цивилите од несрпска националност,
кои „не го прекршиле законот и не зеле оружје в рака“, да заминат.
На Младиќ му се суди за геноцидот во Сребреница и во неколку
други општини, од кои една е Приједор. Тој е обвинет и за прогон
на муслиманите и Хрватите, за тероризирање на населението во
Сараево и за земање на мировници на ООН како заложници.
Мандиќ потврди дека несрпските села биле гранатирани и дека
многу локални жители завршиле во центрите за притвор, Трнопоље,
Омарска и Кератерм.
Обвинителот изјави дека околу 7.000 муслимани и Хрвати биле
притворени во логори во близина на Приједор.
„Не го знам бројот, можеби имаше...неколку илјади“, одговори
сведокот.
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Мандиќ тврдеше дека во Трнопоље, лицата од несрпска националност
имале „слобода на движење“, додека во Омарска и Кератерм биле
приведувани и испрашувани лица што учествувале во борбите.
Но, кога обвинителот посочи дека сите затвореници биле цивили,
и дека немале никаква врска со борбите, сведокот одговори дека тоа
„е можно“, и дека не се знае кој бил притворен.
Запрашан дали знаел за злосторствата извршени врз затворениците
во логорите во близина на Приједор, Мандиќ одговори: „Слушнав
дека несрпското население во Омарска и Кератерм било измачувано,
дека имало убиства, но, јас ништо не сум видел“.
Додаде дека слушнал за убиствата на околу 150 муслимански
затвореници во Кератерм, извршени на 25 јули 1992 година.
„Се согласувам дека тоа беше масакр“, рече сведокот.
Судењето продолжува.
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Случај Младиќ: Немало
злосторства во логорот
Сушица
Сведок на одбраната, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, изјави дека тој
нема видено српските борци да ги злоупотребуваат
бошњачките затвореници во логорот Сушица во
Власеница, во 1992 година.
JUSTICE REPORT
Момир Деуриќ, сведок на одбраната, кој работел како магационер
во логорот Сушица, во понеделникот, на судењето на поранешниот
воен командант на војската на Република Српска, ВРС, пред Хашкиот
трибунал, изјави дека нема сознанија за злосторствата наведени во
обвинението.
Кога обвинителот го соочи со доказите за извршените злосторствата,
вклучувајќи тепање до смрт, исчезнување на заробените и сексуално
насилство, Деуриќ одговори: “Ниту сум видел, ниту сум слушнал за
тоа“.
Според сведокот, Сушица бил прифатен центар каде што војската
ги држела локалните муслимани, воени затвореници, но и цивили,
кои подоцна биле дел од размената на затвореници.
„Некои од нив доаѓаа доброволно...Велеа дека се побезбедни таму,
отколку во нивните куќи“, сведочеше Деуриќ, потврдувајќи дека
меѓу затворениците имало и жени, деца и стари луѓе.
Сведокот изјави дека затворениците се хранеле редовно, јаделе иста
храна како и стражарите и работниците од српска националност.
Тој негираше дека тие биле „исцрпени и слаби“, како што пријавиле
меѓународните набљудувачи, што го посетиле логорот.
„Имаше и такви кои што природно беа слаби, кои беа слаби и кога
дојдоа“, изјави сведокот.
Тој тврдеше дека затворениците работеле доброволно, а не под
принуда.
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На изјавата на обвинителот дека затворениците биле претежно
невини цивили, Деуриќ одговори: „Јас тоа не знам... Имаше и војска
во цивилна облека, дали некој беше војник или цивил, не сум можел
да знам“.
Хашкиот трибунал, го осуди на 20 години затвор, шефот на
обезбедувањето во логорот Сушица, Драган Николиќ, кој призна
дека е виновен за прогон, убиства, тортура и сексуална злоупотреба
во логорот.
На Младиќ, поранешен командант на војската на босанските
Срби, му се суди за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, кој во 1992 година, достигнал ниво на геноцид во
Власеница и во шест други општини.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница во 1995 година, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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21 НОЕМВРИ 2014

Mуслиманите го напуштале
Кључ „доброволно“
Сведок на одбраната на поранешниот воен
командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, изјави
дека цивилните и воени власти на босанските Срби,
никогаш немале намера да ги избркаат муслиманите
и Хрватите од Кључ во 1992 година.

Младиќ. Фото Flickr ICTY.

JUSTICE REPORT
Поранешниот резервен полицаец, Никола Врачар, пред Хашкиот
трибунал во четвртокот изјави дека „заминувањето на населението,
и муслиманско и српско, било предизвикано од страв и било
доброволно.
„Политиката на општината и на централната власт [на босанските
Срби], не беше присилно преселување на народот, тоа беше
доброволно...Луѓето едноставно се селеа. Ја следеа својата војска,
муслиманите ја следеа својата, Србите својата и Хрватите својата“,
рече Врачар.
Тој, за почетокот на конфликтот во Кључ, ги обвини муслиманите,
бидејќи, како што рече, тие ја нападнале локалната полиција и
војниците на Југословенската народна армија, ЈНА.
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Тој потврди дека слушнал за масовните убиства на муслиманите
во селата Велагиќи и Биљани, но, нагласи дека слушнал оти
сторителите биле „припадници на паравоени сили“.
Младиќ, поранешен командант на Главниот штаб на војската
на Република Српска, ВРС, е обвинет за геноцид во Сребреница
и во неколку други општини, од кои една е Кључ, за прогон на
муслиманите и Хрватите, за тероризирање на населението во
Сараево и за земање на мировници на ООН во заложништво.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот Каролина
Едгертон, на сведокот му предочи дека сторители на „убиствата
на најмалку 77 муслимани во училиштето во Велагиќи“, биле
припадници на ВРС и дека ова е потврдено во нивниот извештај
испратен до командантот на Првиот краински корпус, неколку дена
подоцна.
„Не знам. Бев на боледување. Не знам колку луѓе имало...
Виновниците треба да бидат кривично гонети. Тоа се случило, сите
знаат“, одговори Врачар.
Сведокот потврди дека 144 муслимани биле убиени во селото Биљани
во мај 1992 година Тој рече дека додека бил на стража во полициската
станица во Биљани неколку дена претходно, „чул некои мажи како
лелекаат“ додека биле тепани за време на испрашувањата.
Обвинителот Едгертон рече дека протерувањето на несрпското
население била официјална политика на воените и цивилни власти
во Република Српска и презентира документот на седум општини
од Краина, во кој пишува: „Сите општини се согласуваат дека
муслиманите и Хрватите треба да заминат“.
„Јас таа одлука не сум ја видел. Сум видел други во кои се вели дека
луѓето не треба да бидат протерувани“, рече сведокот.
Врачар, сепак, потврди дека по 27 мај 1992 година, силите на
територијалната одбрана на босанските Срби, ги нападнале
муслиманските и хрватски населби, ги гранатирале и ги апселе
жителите.
На прашањето дали имало убиени, сведокот рече: „Имаше некои
инциденти. Имаше одметнати банди што палеа, ограбуваа и убиваа.
Тешко беше да се воспостави контрола“.
Судењето продолжува в понеделник.
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20 НОЕМВРИ 2014

Младиќ „не сакал“ да се случи
геноцид
Сведочејќи во одбрана на поранешниот командант на
војската на босанските Срби, Ратко Младиќ, сведокот
Рајко Шаренац, изјави оти личноста на обвинетиот
„во голема мера е во спротивност со злосторствата
за геноцид што му се припишуваат“.
JUSTICE REPORT
Сумирајќи ја писмената изјава на сведокот пред судот, адвокатот
на одбраната на Младиќ, Миодраг Стојановиќ, изјави оти Шаренац
„имал повеќе лични контакти и средби со генералот Младиќ,
врз основа на кои тој се уверил дека неговото семејно и воено
воспитување, принципиелност и упорност, се во голема спротивност
со злосторствата на геноцид, за кои што тој е обвинет“.
Шаренац , поранешен заменик командант на гардиската бригада
на Главниот штаб на војската на Република Српска, ВРС, вели дека
Младиќ, во 1993 година, дозволил извлекување на илјади хрватски
цивили од градот Вареш, преку територија што ја држеле силите на
босанските Срби.
Тој потенцира дека истото лето, Младиќ му ја гарантирал безбедноста
на муслиманскиот шеф на локалната полицијата во Трново.
Младиќ, поранешен командант на ВРС, е обвинет за геноцид во
Сребреница и во неколку други општини, за прогон на муслиманите
и Хрватите, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на мировници на УНПРОФОР во заложништво.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителството го соочи
Шаренац со тврдењето дека за време на борбите во источна Босна
во 1993 година, српските сили, меѓу кои и неговата бригада, го
принудиле муслиманското население да се сели.
„Ние не војувавме со цивили, туку со борци...а ако некој се нашол на
тој пат, тоа беше негов проблем“,одговори Шаренац, додавајќи дека
„не се сеќава оти имало такви ситуации“.
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Обвинителот потоа ја цитираше наредбата на Младиќ да се „исчисти
Подриње“, „да се разбијат муслиманските единици“ и „да му се
овозможи на муслиманско население да се пресели“. Шаренац
призна дека „наредбата била таква“.
На сугестијата на обвинителот дека стратешката цел на босанските
Срби била „реката Дрина да не биде граница со Србија“, Шаренац
одговори дека тој се занимавал си извршување на борбени задачи и
оти не знае „што била стратешката цел“.
Запрашан дали тој ширел антимуслиманска пропаганда за време на
српската офанзива во источна Босна, сведокот одговори дека дури и
тоа да сакал да го стори, немал технички средства.
На прашањето дали Младиќ некогаш наредил апсење на членови на
УНПРОФОР, доколку авионите на НАТО нападнат српски позиции,
Шаренац одговори дека „имало такви ситуации“, но дека тој „не
се сеќава“ на таква конкретна наредба од април 1994 година, што
обвинителот му ја цитираше.
Судењето на Младиќ продолжува во четврток, на 20 ноември.

- 272 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

19 НОЕМВРИ 2014

Сведок го обвини Аркан за
убиствата во Сански Мост
На судењето на Ратко Младиќ, Душко Чорокало,
сведок на одбраната, за злосторствата извршени
врз муслиманите и Хрватите во Сански Мост, ги
обвини српските војници „што излегле надвор од
контрола“ и Жељко Ражнатовиќ Аркан.
JUSTICE REPORT
Чорокало, поранешен офицер за безбедност во локалната бригада на
војската на Република Српска, ВРС, изјави дека локалните муслимани
го предизвикале конфликтот во Сански Мост во мај 1992 година, со
тоа што одбиле да им го предадат своето оружје на Србите.
Тој, за настаните во село Хрустово, во кои биле убиени, за сведокот
непознат, голем број жители од несрпска националност, ги обвини
„лицата што излегле надвор од контрола“.
Сведокот рече дека паравоените сили предводени од Жељко
Ражнатовиќ Аркан, биле одговорни за „сето зло“ што им се случило
на околу 1.000 муслимани и Хрвати од селото Агановиќи во есента
1995 година, признавајќи дека овие луѓе „не им предизвикале
никакви проблеми“ на српските власти за време на војната.
Чорокало изјави дека луѓето на Аркан ги малтретирале и Србите
и дека им ги бричеле главите доколку го напуштеле бојното поле
бегајќи од муслиманско хрватските офанзиви. Тие, рече тој, му ја
избричиле главата и на директорот на хотелот во Сански Мост во
кој престојувале, бидејќи „питата што ја јаделе била ладна“, изјави
сведокот.
Младиќ, поранешен командант на Главниот штаб на ВРС, е обвинет
за прогон на муслиманите и Хрватите низ цела БиХ, кој во шест
општини, меѓу кои и Сански Мост, достигнал ниво на геноцид.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на УНПРОФОР
како заложници.
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За време на вкрстеното испрашување, обвинителите, цитирајќи
документ на српската полиција, изјавија оти кај муслиманите
и хрватите во Сански Мост, не било пронајдено значително
количество оружје. Чорокало не се согласи со ова и праша: „Што
значи значително количество оружје“.
Запрашан дали знае дека на 31 мај 1992 година, српските сили убиле
22 невооружени цивили во гаража во Хрустово, сведокот изјави дека
тој немал таква информација, иако тој ги испрашувал приведените
жители во селото.
Обвинителот праша дали бил информиран дека, истиот ден,
неколку муслимани и Хрвати биле убиени на еден мост во соседното
село Врхпоље, на што Чорокало одговори дека слушнал за убиствата
„во градот тие денови“.
Одговарајќи на сугестијата на обвинителот дека членовите на ВРС
биле сторители на убиствата, тој рече: „Не знам кои единици го
направиле тоа. Не се впуштав во тоа“.
Сведокот потврди дека несрпското население било притворено на
неколку локации во Сански Мост и дека дел од нив подоцна биле
префрлени во логорот во Мањача.
Според обвинението, злосторствата против затворениците биле
извршени во локалната спортска сала, во фабриката „Кринкс“ и во
„Бетоњерка“.
Чорокало рече дека „немало причини“ за злосторствата извршени
против муслиманите и Хрватите од Сански Мост од паравоените
сили на Аркан.
Сепак, додаде дека поголемиот дел од несрпското население го
напуштило градот, дури и пред доаѓањето на луѓето на Аркан во
1995 година.
Судењето треба да продолжи на 19 ноември.
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18 НОЕМВРИ 2014

Муслиманите и Хрватите „не
го напуштиле Србац“
Сведокот на одбраната, Милош Милинчиќ, на
судењето на обвинетиот за воени злосторства,
Ратко Младиќ во Хаг, изјави оти за време на војната
мислел дека поголемиот дел од муслиманите и
Хрватите останале во општина Србац.
JUSTICE REPORT
Поранешниот претседател на општина Србац, Милош Милинчиќ, во
понеделникот изјави дека само „околу 60 проценти од несрпското
население“, од 897 жители што живееле во општината пред војната,
го напуштиле Србац и заминале поради „економски причини“.
Оваа изјава, Милинчиќ, сепак, ја смени во текот на вкрстеното
испрашување, откако Хашкото обвинителство му презентираше
податоците на Државната служба за безбедност на Република Српска
од Бања Лука, според кои општината Србац, за време на војната
1992-1995, ја напуштиле повеќе од две третини од муслиманите и
Хрватите.
Според овие податоци, од 940 жители муслимани во 1991 година, по
четири години, останале само 300, а од 145 Хрвати, колку што имало
пред војната, по конфликтот останале само 50.
Милинчиќ оваа информација ја прифати како точна, но напомена
за време на војната, „немал сознанија“ за овие информации.
„Мислев дека поголемиот дел од луѓето останале во Србац. Знаев дека
заминуваат, но јас не само што не морав да ги знам овие податоци,
туку навистина и не ги знаев“, рече Милинчиќ.
Младиќ, поранешен командант на Главниот штаб на војската
на Република Српска, ВРС, е обвинет за прогон на муслиманите
и Хрватите од општините под српска контрола, за геноцид во
Сребреница и во неколку други општини, за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
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Милинчиќ објасни дека нему, во врска со заминувањето, му се
обратиле „околу 60 луѓе“, по што тој интервенирал да им биде
овозможено да преминат во Хрватска. Подоцна, сепак, тој додаде
дека попрецизно, се работело за „60 семејства, а не поединци“.
Милинчиќ сведочеше дека повеќе од 40 муслимани од Србац, се
бореле во редовите на ВРС и дека 22 од нив биле повредени.
Сведокот изјави дека Младиќ го поддржал неговиот став дека
бригадата од Србац на ВРС, не би требало да влегува во конфликт со
соседната општина Давор во Хрватска, иако Србац бил гранатиран
од оваа општина.
„Кога му го реков ова, Младиќ се насмеа, беше добро расположен и
рече: „Во право сте, пуштете ги тие будали, немојте директно да се
борите со Хрватите“, рече Милинчиќ.
Судењето на Младиќ ќе продолжи на 18 ноември.
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Во Рогатица се водела „војна
со соседите“
Сведок на одбраната, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, изјави дека
конфликтот во Рогатица, во пролетта 1992 година,
го започнале Бошњаците, напаѓајќи ги српските села.
JUSTICE REPORT
Славко Веселиновиќ, поранешен член на кризниот штаб на
босанските Срби во Рогатица, на судењето на Младиќ во Хашкиот
трибунал во средата, изјави дека муслиманските единици се
вооружувале уште од 1991 година и дека во мај 1992 година ги
нападнале српските села во близина на Рогатица, при што загинале
и биле протерани многу цивили.
„Војната не се водеше со непознат непријател, од страна. Војната
се водеше со довчерашните пријатели и соседи“, рече Веселиновиќ.
Конфликтот продолжи сé додека војската на Република Српска, ВРС,
конечно не го „ослободи градот“, додаде тој.
Адвокатот на Младиќ, Миодраг Стојановиќ, прикажа делови од
документарниот филм што во 1992 година го снимал Веселиновиќ.
Снимката покажува ограбени продавници, уништена џамија
и изгорени куќи, за кои Веселиновиќ укажа дека било дело на
Бошњаците. Беа прикажани и две митралески гнезда, за кои
сведокот рече дека им припаѓале на бошњачките сили.
Веселиновиќ додаде дека откако српските сили ја презеле Рогатица,
тој станал шеф на комисијата за помош на српските бегалци. Објасни
дека многу Бошњаци и Срби го напуштиле градот за време на
конфликтот и дека српските бегалци привремено биле сместувани
во напуштени муслимански домови.
Тој сведочеше дека во март 1992 година, кризниот комитет му се
спротивставил на командантот на локалната територијална одбрана
на босанските Срби во оваа општина, Рајко Кушиќ , кој сакал да се
бори против муслиманите.
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Во текот на вкрстено испрашување, Веселиновиќ рече дека Кушиќ
сакал да ја нападне локалната полициска станица, со што тој не
се сложил, бидејќи претпочитувал да ги продолжи преговорите со
претставниците на бошњачката страна.
На прашањето, дали официјалните претставници на босанските
Срби сакале да ја поделат општината на српска и бошњачка
територија, сведокот одговори дека преговорите за поделба на
општината биле водени за да се спасат животи и за да се запре
војната, без директива од врвот.
Младиќ е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите во општините
под српска контрола, меѓу кои е и општина Рогатица, за геноцид во
неколку босански општини во 1992 година и во Сребреница во 1995
година, за тероризирање на населението во Сараево и за земање на
мировници на ООН во заложништво.
Судењето продолжува.
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12 НОЕМВРИ 2014

Случај Младиќ: ВРС била
мултиетничка
Сведок, на судењето за воени злосторства против
Ратко Младиќ, изјави дека некои Бошњаци и Хрвати,
доброволно им се приклучиле на вооружените сили на
воениот командант на босанските Срби, во градот
Приједор, Босна и Херцеговина, во 1992 година.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Чедо Шиповац, сведок на одбраната, поранешен службеник во
Секретаријатот за народна одбрана во Приједор, на судењето
на Младиќ во Хашкиот трибунал, во вторникот изјави, дека на
почетокот од конфликтот во Приједор во 1992 година, „сите Срби,
Бошњаци и Хрвати“ биле повикани на мобилизација и дека на овој
повик одговориле луѓе од сите етнички групи.
„Познато ми е дека баталјонот Љубија [на војската на Република
Српска, ВРС] бил мобилизиран во мултиетничка област. Колку
што знам, ниту Хрватите, ниту Бошњаците, ниту Србите имаа
забелешки во однос на дадените задачи. Тоа беше хомогена група“,
рече Шиповац.
Сепак, тој додаде дека уште пред конфликтот да започне, имало
проблеми со мобилизацијата во некои бошњачки и хрватски села во
областа Приједор.
„Луѓето што лично на теренот ги предаваа поканите за мобилизација,
имаа проблеми, бидејќи политичките лидери на муслиманскиот и
хрватскиот народ, им даваа инструкции на луѓето да не одговараат
на поканите. Ваквите повици ги следеа случувањата на теренот, па
куририте имаа проблеми. На пример, во Сански Мост беше убиен
курир, Бошњак, а во Приједор имаше пресретнувања и закани“, рече
Шиповац.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителите го прашаа
Шиповац дали му е познато што се случувало со луѓето притворени
во озлогласениот логор Омарска во 1992 година. Шиповац одговори
дека, според неговите сознанија, Омарска бил „истражен центар, а
не логор“.
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Додаде дека не знае чии „одбранбени сили“ учествувале во убиствата
и прогонот на несрпското население од областа Приједор.
„Тврдам дека не знам кој го направил тоа. Не сум тип на човек кој
се распрашува за нештата. Затоа јас не знаев за тоа. Ниту, пак, сега
знам. Немам причина да лажам“, рече Шиповац.
Поранешниот воен командант на ВРС, Младиќ, е обвинет за
геноцид во повеќе општини, вклучувајќи го и Приједор, извршен
во 1992 година, за геноцид во Сребреница, за прогон на Бошњаците
и Хрватите од регионите под српска контрола, за тероризирање
на населението во Сараево и за земање на мировници на ООН во
заложништво.
Судењето продолжува.
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ВРС „забранила
малтретирање“ на
затвореници
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, изјави дека
војската на босанските Срби, на војниците им
наредила да ги заштитат цивилите и им забранила
разурнување на нивните села.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Поранешниот командир на чета на Санската бригада на војската на
Република Српска, ВРС, Ранко Колар, во средата во Хашкиот трибунал
сведочеше дека за време на конфликтот 1992-1995, на војниците на
Младиќ им било кажано да не ги малтретираат затворениците.
„Во секоја заповед, за напад или дефанзивна, беше кажано дека
не смееме да ги малтретираме заробените цивили или воени
затвореници и дека мора да ги предадеме на најблискиот орган за
разузнавачко безбедносни работи“, рече Колар.
„Делувањето во населени места беше, исто така, многу јасно, беше
дозволено да се отвора оган само на местата од кои се пружаше
отпор, со минимални уништувања“, додаде тој.
Колар нагласи дека неговите единици, во летото 1992 година, се
бореле против „муслиманско-хрватските формации“ во областа
Сански Мост и дека во почетокот на 1993 година, учествувале во
борбата против бошњачките единици предводени од Насер Ориќ, на
патот меѓу Братунац и Зворник.
„Вршевме интервенција за запирање на операциите на единиците
на Насер Ориќ, кои имаа за задача да ја пресечат комуникацијата
меѓу Братунац и Зворник, а потоа да ги освојат овие два града. Во
овие операции беа запалени селото Кравица и уште 11 српски села.
Ние интервениравме, го сопревме Ориќ и успеавме да спасиме дел
од цивилите кои беа таму“, изјави сведокот.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
е обвинет за геноцид во Сребреница и во неколку други општини,
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за прогон на Бошњаците и Хрватите низ БиХ, за тероризирање
на населението во Сараево и за земање на мировници на ООН во
заложништво.
Во текот на вкрстеното испрашување, хашките обвинители го
прашаа Колар дали знаел дека Бошњаците во Сански Мост биле
разоружени и однесени во спортскиот објект и во зградата на
„Бетонирка“, каде што биле малтретирани.
„Слушнав дека нашата единица учествувала во разоружување на
формации што не припаѓале на ВРС, но не знам дека биле однесени.
Сум слушнал за спортската сала, но никогаш не сум бил таму“,
одговори тој.
Колар додаде дека не слушнал за убиствата на бошњачките цивили
во селата Хрустово и Кркојевци, лоцирани во близина на Сански
Мост, во текот на војната.
Судењето продолжува.
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05 НОЕМВРИ 2014

Случај Младиќ: Србите „беа
понижувани“ од Бошњаците
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека босанските Срби морале да формираат
своја влада и полиција пред војната, бидејќи тие биле
надгласувани и опструирани од Бошњаците.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Неѓо Влашки, поранешен официјален претставник на државната
безбедност на Министерството за внатрешни работи на Босна и
Херцеговина, на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал, во
вторникот изјави дека одлуката на претседателот на босанските
Срби, Радован Караџиќ, да формира посебни српски политички и
полициски структури, била одраз на „општествената реалност во
тоа време“.
„Постојаните понижувања и прегласувања на српскиот кадар,
потоа кршењето на процедурите во сите институции, доби такви
размери, што единствената можна реакција беше да се дејствува на
ваков начин“, рече тој.
Влашки, пред судот на ООН, изјави дека кон крајот на 1991 и
почетокот на 1992 година, имало „очајна потреба да се заштити
српскиот кадар и нивните интереси“.
Тој, пред конфликтот да избувне, ги увидел „политичките и
медиумски подготовки за војна против Србите“.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, е
обвинет за геноцид во Сребреница и во неколку други општини, за
тероризирање на населението во Сараево и за земање на мировници
на ООН во заложништво.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите од 15 општини
под српска контрола, од кои една била и општина Трново.
Во текот на вкрстеното испитување, Влашки рече дека во април и
мај 1992 година, присуствувал на состаноците на Кризниот штаб
на општина Трново, како „набљудувач и гост кој се занимавал со
безбедносни прашања“.
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Сведокот истакна дека во тој период, „не било возможно формирање
на заедничка влада со муслиманите во Трново“, бидејќи тие „правеле
сé за да го попречат делувањето на српската власт во полицијата и
во другите структури“.
На прашање на обвинителството, дали тој знаел дека српскиот
Кризен штаб, во мај 1992 година, подготвувал напад врз бошњачките
села во Трново, Влашки одговори оти не знаел за тоа.
„Тоа е малку веројатно, бидејќи општина Трново има демографски
состав во кој српското население влегува само со 30 отсто, и нам ни
одговараше мирно решение на конфликтот“, рече тој.
Судењето продолжува.
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04 НОЕМВРИ 2014

Полицијата „не можела да
ги спречи“ убиствата во
Власеница
Поранешен полициски началник, на судењето
на Ратко Младиќ, изјави дека тој ги пријавил
„инцидентите“ во логорот Сушица во Власеница, каде
што се проценува дека биле убиени 150 бошњачки
затвореници.
JUSTICE REPORT
Мане Ѓуриќ, началник на станицата за јавна безбедност во
градот Власеница, источна Босна, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, во Хаг, во
понеделникот изјави, дека кога бил формиран, прифатниот центар
Сушица имал „хуманитарен карактер“, а во мај 1992 година се
трансформирал во логор.
Запрашан дали тој слушнал за убиствата и тепањето во логорот
Сушица, Ѓуриќ одговори дека тој дознал оти имало „инциденти“ и
дека за тоа ги информирал офицерите за безбедност.
Според обвинението против Младиќ, Власеница била една од шестте
општини во Босна и Херцеговина, каде што прогонот на Бошњаците
и Хрватите достигнал размери на геноцид.
Според обвинението, во логорот Сушица, од мај до септември 1992
година, биле убиени 150 затвореници. Командантот на Сушица,
Драган Николиќ, во 2004 година, од страна на Хашкиот трибунал
беше осуден на 20 години затвор, откако ги призна убиствата и
мачењето на бошњачки затвореници.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на населението во Сараево и за земање на мировници на ООН во
заложништво.
Сведочејќи за наводните насилства во станицата за јавна безбедност
во Власеница, Ѓуриќ изјави дека „луѓето велеле оти имало
инциденти“, но дека тој лично не видел некој да биде малтретиран.
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Сепак, како што рече, презел мерки на претпазливост за да се спречи
можни инциденти.
„Инсистирав дека тоа не смее да се случи. Му реков на полицаецот
на влезот дека тој мора да го евидентира секој оној што влегува“,
рече сведокот.
Прашан за масакрот на Бошњаците во селото Друм, во општина
Власеница, во јуни 1992 година, Ѓуриќ одговори дека било тешко да
се најдат сторителите, но, дека според него, сторителите биле или
војници или паравојници.
„Додека не беа протерани [од страна на военото раководство на
босанските Срби], чест случај беше, паравоените единици да бидат
вклучени во планираните воени акции, кои беа спроведувани во
соработка со полицијата, и тие вршеа злосторства“, рече сведокот.
Потврди дека џамијата во Власеница бил разурната во август 1992
година и дека полицијата, неколку часа предходно, за тоа била
известена од војската на Република Српска.
Кога дознале дека џамијата ќе биде урната, полицијата презела
мерки да го извести и тргне населението што живеело блиску до
неа.
Судијата претседавач, Алфонс Орие, праша, зошто полицијата не го
спречила ова злосторство, на што сведокот истакна дека тие биле
фокусирани на заштита на луѓето и оти внимавале да не влезат во
конфликт со надлежностите на војската.
Судењето продолжува.
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31 ОКТОМВРИ 2014

Болница на босанските Срби
„им помагала на Бошњаците“
Лекар, кој сведочеше во одбрана на Ратко Младиќ во
Хашкиот трибунал, изјави дека болницата во градот
Фоча, кој бил под контрола на босанските Срби, не ги
враќала Бошњаците, на кои за време на војната, им
бил потребен медицински третман.
JUSTICE REPORT
Вељко Мариќ, поранешен директор на болницата во Фоча, на
судењето за воени злосторства на Младиќ во Хаг, изјави дека во
текот на војната, тој ги третирал сите, без оглед на нивната етничка
припадност.
„Од април до декември 1992 година, во болницата беа третирани
околу 1.900 пациенти, од кои 300 беа муслимани“, рече Мариќ.
Тој додаде дека во април 1992 година, лично оперирал 48 пациенти,
37 муслимани и 11 Срби.
На поранешниот командант на босанските Срби, Младиќ, му се суди
за прогон на Бошњаците и Хрватите од општините под контрола на
српските сили, меѓу кои и општина Фоча. Тој е обвинет и за геноцид
во Сребреница, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН во заложништво.
Сведокот, пред судот на ООН, изјави дека болницата во Фоча,
обезбедила привремено сместување за голем број бошњачки деца,
кои не биле болни.
Обвинителот презентираше докази дека родителите и други
членови на семејствата на овие деца, биле убиени во Фоча.
Сведокот одговори дека тој може сешто да каже за причините за
вдомување на децата во болницата.
„Јас сум хирург. Бев во операциска сала. Сите оние што побарале
помош, беа примени“, рече тој.
„Болницата вршеше дополнителна хумана работа, што не беше
нејзина обврска“, додаде тој.
Судењето продолжува в понеделник.
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30 ОКТОМВРИ 2014

Умирањето од глад „било
пропаганда“
Сведок на одбраната, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
изјави дека за време на војната, Бошњаците
лажеле за умирањето од глад, во обид да добијат
меѓународна поддршка.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Славко Краљ, поранешен офицер на силите на босанските Срби
за врска со силите за заштита на ООН во Босна и Херцеговина,
УНПРОФОР, пред Хашкиот трибунал во средата изјави дека Младиќ
имал овластувања да го сопре секој хуманитарен конвој, што за
време на војната влегувал на територијата на босанските Срби, но
оти тоа го правел само со добра причина.
Краљ сведочеше дека војската на Република Српска, ВРС, никогаш
не сопрела хуманитарен конвој без причина и само кога ќе добиела
информации дека со конвојот се пренесувале скриени забранети
работи. Во вторникот тој тврдеше дека хуманитарните конвои
транспортирале муниција и храна за босанската армија.
На прашање на обвинителот, Питер МекКлоски, дали можеби
Младиќ носел одлуки за непропуштање на конвоите, сведокот
одговори потврдно, додавајќи дека поранешниот командант на ВРС
тоа го правел само со добра причина.
Краљ истакна оти Младиќ немал секогаш увид во случувањата во
врска со конвоите, бидејќи тој имал и други задачи.
Обвинителот МекКлоски му покажа на сведокот фотографија од 1995
година, за која рече дека покажува како Бошњаците од Сребреница
копаат по ѓубре барајќи храна и го цитираше Младиќ, кој во тоа
време изјавил дека енклавата е нападната, откако претходно со
месеци, хуманитарната помош била ограничувана.
Краљ одговори дека прв пат ја гледа фотографијата и прв пат ја
слуша изјавата на Младиќ.
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„Не знам ништо за фотографијата, може да биде и фотомонтажа“,
рече тој.
„Никогаш не сум ја чул оваа изјава, ниту пак знам дали Младиќ
имал некое генерално мислење за конвоите“, додаде тој.
Запрашан дали верува оти за време на војната луѓето умирале од
глад, сведокот рече дека ова е само пропаганда.
„Што се однесува до наводите за умрени лица, тука сум многу
скептичен. Верувам дека тоа е стандардна пропагандата на
спротивната страна, која сакаше интервенција од страна на
меѓународната заедница. Не верувам дека некој умрел од глад за
време на војната“, рече тој.
Според Краљ, откако силите на НАТО ги бомбардирале српските
позиции во 1995 година, ВРС почнала да ги смета за „непријатели“.
Додаде дека имале оперативни информации оти некои членови на
мировните сили на УНПРОФОР, биле „опремени за наведување на
авионите на НАТО“.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница и неколку други
општини, за тероризирање на населението во Сараево, за
ограничување на хуманитарната помош и за земање на мировници
на ООН во заложништво. Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и
Хрватите од општините под српска контрола.
Судењето продолжува.
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29 ОКТОМВРИ 2014

Хуманитарните конвои „им
помагале на бошњачките
сили“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека хуманитарните конвои, за време на
војната, транспортирале муниција и храна за
босанската армија и дека некои меѓународни воени
набљудувачи, оделе во извидница на српските позиции.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Славко Краљ, поранешен офицер на силите на босанските Срби,
за врска со силите за заштита на ООН во Босна и Херцеговина,
УНПРОФОР, на судењето за воени злосторства на Младиќ во Хашкиот
трибунал, изјави дека за време на војната, добивал извештаи за
криумчарење и извиднички активности, по што биле воведени
построги контроли на хуманитарните конвои.
„Постапката беше да се спроведе преглед и доколку се утврди дека
нешто не е во ред, дека нешто се шверцува или дека не е на списокот,
да се изврши проценка. Доколку се работи за муниција или некои
потешки работи, тогаш целиот конвој се враќа на почетна точка“,
рече Краљ.
Тој, пред судот на ООН, нагласи дека лично имал сознанија за
конвои со кои било доставено оружје и муниција за војниците на
босанската армија.
„Во една пригода, кога од Загреб дојде конвој, организиравме малку
подетална контрола, што тие не дозволија и по консултациите на
водачот на конвојот со неговиот претпоставен, ние се договоривме
конвојот да се врати во Загреб. Подоцна дознавме дека истиот конвој
поминал кај Бихаќ и дека превезувал одредена количина на оружје и
муниција, скриени во возилото“, рече тој.
Според Краљ, војската на Република Српска, ВРС, имала информации
дека холандскиот баталјон на УНПРОФОР, им давал на единиците на
28. дивизија на босанската армија, која се наоѓала во Сребреница,
дел од залихите со храна и гориво.
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На Младиќ му се суди за геноцид во Сребреница извршен во 1995
година и за геноцид во неколку други општини во 1992 година,
за прогон на Бошњаците и Хрватите од местата под контрола на
силите на босанските Срби и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Тој е обвинет и за тероризирање на населението во Сараево, како
и за ограничување на хуманитарната помош, со цел создавање на
тешки услови за живот.
Во текот на вкрстеното испрашување, Краљ рече дека и покрај тоа
што силите на ООН им помагале на бошњачките сили, Главниот
штаб на ВРС, никогаш не ги сметал за непријатели.
Судењето продолжува.
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23 ОКТОМВРИ 2014

На судењето на Младиќ ќе
бидат презентирани нови
докази од Томашица
Обвинителите на Хашкиот трибунал добија
одобрение да ги презентираат новите форензички
докази пронајдени во досега најголемата масовна
гробница во Босна и Херцеговина, Томашица, во
случајот против Ратко Младиќ, кој е обвинет на
воени злосторства.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Судскиот совет на судот на ООН, во четвртокот го прифати барањето
на обвинителството, повторно да ја отвори доказната постапка, за
да го презентира форензичкиот материјал најден во Томашица,
масовна гробница во близина на градот Приедор, откриена пред
една година, а во која беа пронајдени тела на стотици жртви на
војната, за кои се верува дека биле убиени од страна на силите на
босанските Срби.
Во одлуката, судијата претседавач, Алфонс Орие, вели дека
форензичките докази се релевантни за обвинението против
Младиќ, истакнувајќи го тврдењето на обвинителството дека овие
докази ќе ја појаснат „организираната природа и високиот степен
на убиствата во Приедор, како и улогата на војската на Република
Српска во нив“.
Масовната гробница Томашица беше откриена во септември 2013
година. Од неа беа ексхумирани останки на 435 мажи, жени и деца.
Хашките обвинители ја завршија својата доказна постапка во
случајот на Младиќ во декември минатата година.
Образложувајќи ја одлуката со која на обвинителите им се дозволува
да презентираат нови докази од Томашица, судијата истакна дека
„повторното отворање на постапката ќе го пролонгира судењето, но
не претерано“ и оти одбраната ќе има време да одговори.
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Обвинителството соопшти дека ќе повика шест експерти и седум
сведоци, и ќе презентира 43 материјални докази пронајдени во
масовната гробница Томашица.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, е
обвинет за геноцид извршен во 1992 година во Приедор и во неколку
други општини, за геноцид во Сребреница, за прогон на несрпското
население во БиХ, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Хашките обвинители, на почетокот на оваа година, се обидоа
повторно да ја отворат доказната постапка и во случајот на
поранешниот политички водач на босанските Срби, Радован
Караџиќ, со цел да ги презентираат доказите од Томашица, но беа
одбиени бидејќи случајот се ближи кон својата завршница.
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23 ОКТОМВРИ 2014

Муслиманите планирале
„колеж“ во Власеница
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, изјави дека
во 1992 година, во дневникот на еден бошњачки
претставник на општината, видел информации за
подготовки за напад на Власеница.
JUSTICE REPORT
Томислав Савкиќ, поранешен претседател на општинското собрание
на Власеница, сведочејќи во одбрана на Младиќ, пред Хашкиот
трибунал во средата изјави, дека во дневникот на локалниот
бошњачки функционер, Изет Реџиќ, во април 1992 година, стоел
список на Срби од оваа област, над кој пишувало „стадо за колење“.
Савкиќ, пред судот на ООН, изјави дека во дневникот „јасно стоело
што се подготвува“.
Тој објасни дека во него пишувало оти „главниот штаб ги
контролира сите операции“, се спомнувал електричен индуктор и
било напишано предупредување дека „муслиманските деца треба да
се тргнат од средното училиште“ во Власеница.
Тој нагласи дека индукторот се користел за експлозии со демолирачко
дејство.
Савкиќ сведочеше дека српските и бошњачките претставници во
општината „меѓусебно се почитувале“. Но, нагласи тој, „Реџиќ
се чувствувал загрозен и во еден момент ги вооружал своите
соработници, вкупно 21“.
Во текот на вкрстеното испрашување, Савкиќ одговори дека
списокот од дневникот на Реџиќ бил објавен во локалниот весник
“Глас на гласачите“ и дека за неговата содржина разбрал од другите.
Според неколку пресуди на Хашкиот трибунал, силите на босанските
Срби ја презеле контролата над Власеница во април 1992 година. Како
резултат на нападите и гранатирањето на српските сили, голем број
муслимани и други лица од несрпска националност избегале од оваа
општина, а оние што останале биле или депортирани или уапсени.
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На поранешниот командант на војската на Република Српска,
Младиќ, му се суди за прогон и протерување на Бошњаците и
Хрватите од општините под контрола на силите на босанските
Срби, меѓу кои и општина Власеница. Тој е обвинет и за геноцид во
Сребреница, за тероризирање на населението во Сараево, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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Конфликтот во Фоча „го
започнале муслиманите“
Бошњаците одбија мировен договор со кој можеше
да бидат избегнати борбите во градот Фоча во 1992
година и први започнаа со воени операции, изјави
поранешен официјален претставник на босанските
Срби, на судењето на Ратко Младиќ, обвинет за воени
злосторства.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Сведочејќи во одбрана на Младиќ во Хашкиот трибунал, во
вторникот, воениот претседател на Извршниот одбор на општина
Фоча, Радојица Млаѓеновиќ, изјави дека политичките претставници
на Бошњаците во градот, во април 1992 година, не се согласиле на
спроведување на договорот со кој можел да биде сочуван мирот во
оваа општина.
„Муслиманската страна почна прва со операциите во градот и
нивните претставници не сакаа воопшто да кажат дали го отфрлаат
или прифаќаат договорот, а потоа [војската] ги интензивираше
дејствата“, рече Млаѓеновиќ.
Тој ги обвини муслиманите и за отворање на оган врз црквата во
Фоча.
Според сведокот, муслиманите ја напуштиле Фоча по своја волја,
заедно со нивното водство, откако согледале дека нивната армија
ќе биде поразена.
За време на вкрстеното испрашување, Млаѓеновиќ рече оти слушнал
дека во мај и јуни 1992 година, муслиманите биле притворени во
локалниот затвор, КПЗ Фоча.
„Претпоставувам дека ги држеле против нивна волја. Мислам дека,
во тие месеци, беше спроведена истрагата околу тоа дали имаат
оружје и дали се занимаваат со набавка на оружје“, сведочеше
Млаѓеновиќ.
Додаде дека тој никогаш не бил во КПЗ Фоча, но оти подоцна слушнал
дека имало малтретирање во затворот.
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„Единственото нешто што не можев да го сфатам во тие изјави,
беа наводите дека луѓето се тепани со палки за безбол, бидејќи не е
можно во Фоча тогаш да имало такви палки“, рече тој.
На поранешниот командант на војската на Република Српска,
Младиќ, му се суди за прогон и протерување на Бошњаците и
Хрватите од 15 општини под контрола на силите на босанските Срби,
меѓу кои и општина Фоча. Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница,
за тероризирање на населението во Сараево, како и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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Случај Младиќ: Во Рогатица
биле убиени бошњачки
затвореници
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
призна дека некои затвореници, кои силите на
босанските Срби ги држеле во логорот Расадник во
Рогатица, биле убиени во 1992 година, од страна на
„екстремисти“.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Миле Ујиќ, претседател на извршниот одбор на општина Рогатица
во 90-тите години, на судењето на Младиќ, обвинет за воени
злосторства, во Хашкиот трибунал, во понеделникот изјави дека
бил свесен за „инцидентот“ што се случил, кога биле убиени група
бошњачки затвореници од логорот Расадник.
Одговарајќи на прашања од обвинителството, Ујиќ изјави дека
од почетокот имало гласини дека убиствата ги извршил Драгоје
Пауновиќ, водач на една српска единица, што подоцна било
потврдено и со истрагата.
Пауновиќ, поранешен водач на помала единица која делувала
во рамките на баталјонот од Рогатица на војската на босанските
Срби, во октомври 2006 година, беше осуден на 20 години затвор,
за вмешаност во егзекуцијата на 27 цивили, извршена на 15 август
1992 година, кои биле незаконски притворени во логорот Расадник.
На Ујиќ му беше предочена изјавата што ја дал како сведок на
одбраната на судењето на Пауновиќ пред босанскиот суд, во која тој
вели дека убиствата ги извршиле „некои екстремисти“.
„Стојам на овој став, бидејќи разумен човек не може да го направи
ова, туку само екстремист со поматен ум, а тука не го исклучувам
ниту него [Пауновиќ]“, изјави Ујиќ пред Хашкиот суд.
Инаку Ујиќ, сведочеше на судењето на Младиќ и во четвртокот.
Тогаш изјави дека трупите на босанските Срби се обиделе да ги
заштитат цивилите, затворајќи ги заради нивна лична безбедност.
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На Младиќ му се суди за прогон и протерување на Бошњаците и
Хрватите од 15 општини под контрола на силите на босанските
Срби, меѓу кои и општина Рогатица.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево, како и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Обвинителите го прашаа Ујиќ за нападите на српските сили врз
селата Козадра и Крамер Село, лоцирани во близина на Рогатица, во
мај 1992 година. Сведокот рече дека овие места не биле „невооружени
села со бегалци“ и дека биле извршени напади на вооружени групи.
Ујиќ рече дека бошњачките единици околу Рогатица биле „добро
обучени и снабдени“.
„Мислам дека големината на нивната сила беше околу баталјонот,
кој беше многу добро обучен и организиран. Тие беа особено добро
обучени за терористички активности и на ова поле беа многу
добри“, рече тој.
Нагласи дека на почетокот на конфликтите во Рогатица, по смртта
на еден Србин, тој учествувал во преговорите со бошњачките сили
за предавање на телото на убиениот.
„Ни рекоа оти нема нема да го предадат телото, сé додека не убијат
уште десетици, стотици Срби, а потоа може да разговараме“, рече
Ујиќ.
Судењето продолжува.
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17 ОКТОМВРИ 2014

ВРС „ја чувала безбедноста“
на цивилите во Рогатица
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко Младиќ,
изјави дека војската на Република Српска, ВРС, во 1992
година ги сместила цивилите од сите
националности, во училиште во Рогатица, за да ги
заштити од воените дејствија во таа област.

Ратко Младиќ во судница.

ДЕНИС ЏИДИЌ
Миле Ујиќ, поранешен претседател на извршниот одбор на општина
Рогатица, на судењето на Младиќ, обвинет за воени злосторства, во
Хашкиот трибунал, во четвртокот изјави дека немало организирано
протерување на Бошњаците од оваа област во 1992 година, но
потврди дека цивилите, од сите националности, биле сместувани
во привремени центри за да се „спасат нивните животи“.
„Имаше собирни центри, но тие беа еден вид на сигурна куќа.
Едноставно, сакавме да ги одделиме цивилите од вооружените лица,
за да не загинат, како колатерална штета, па ги ставивме цивилите
под контрола на војската во училиштето ’Вељко Влаховиќ’“, рече
Ујиќ.
Додаде дека во училиштето имало цивили од сите националности и
дека тие добивале по три оброка дневно.
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На прашањето, дали знае дека некои Бошњаци биле одведени од
училиште, Ујиќ одговори дека има слушнато за тоа.
„Целта беше цивилите да се одржат во живот, но знам, слушнав
дека некоја групата била одведена, и тоа длабоко ме трогна, бидејќи
јас не знам чиј заматен ум можел тоа да го направи. Не можам да
верувам дека еден поединец може да го направи тоа без наредба. Тоа
и денес ми е неразумно“, изјави сведокот.
На Младиќ му се суди за прогон и протерување на Бошњаците и
Хрватите од 15 општини под контрола на силите на босанските
Срби, меѓу кои и општина Рогатица.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево, како и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Ујиќ нагласи дека во почетокот на 1992 година, постоел „немир меѓу
луѓето“ во Рогатица и дека голем број од нив доброволно заминале,
Бошњаците во Сараево, а Србите по селата во близина на градот или
во Србија.
„Значи, тоа едноставно
протерување“, рече Ујиќ.

се

случи,

но

немаше

организирано

Рече дека му е познато оти џамијата во Рогатица била уништена, но
дека тој никогаш не видел изгорени или мртви тела во распаѓање во
градот во 1992 година.
Судењето на Младиќ продолжува на 20 октомври.
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16 ОКТОМВРИ 2014

Заземањето на Сараево
„равно на самоубиство“
Поранешен офицер, на судењето на Ратко Младиќ,
кој е обвинет за воени злосторства, изјави дека
силите на босанските Срби не биле доволно силни да
го заземат Сараево за време на опсадата на градот
1992-1995.
ДЕНИС ЏИДИЌ
„Напаѓачот мора да има три пати повеќе сила. Тоа, во овој случај,
не доаѓаше предвид...Сараевско – романијскиот корпус ќе извршеше
самоубиство“, изјави Ратомир Максимовиќ, поранешен офицер на
сараевско – романијскиот корпус на војската на Република Српска,
на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал во средата.
Максимовиќ, кој сведочеше како сведок на одбраната, пред судот
на ООН рече дека сараевско – романијскиот корпус имал 22.000
вооружени луѓе, а само 12.000 од нив биле „борци на кои можело да
се смета“, кои биле ангажирани на одбраната на линиите на силите
на босанските Срби, околу градот под опсада.
Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево
со артилериски и снајперски напади врз цивили, за геноцид
во Сребреница и во уште седум други општини, за прогон на
Бошњаците и Хрватите, како и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Судењето продолжува.
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15 ОКТОМВРИ 2014

Случај Младиќ: Немало
организирано протерувања
од Рогатица
Сведок на одбраната, во судскиот процес за воени
злосторства што се води против Ратко Младиќ,
изјави дека воените и цивилните власти на
босанските Срби, не организирале протерување на
несрпското население од областа Рогатица во 1992
година.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Миленко Јанковиќ, поранешен командир на Рогатичката чета на
војската на Република Српска, ВРС, во Хашкиот трибунал, на судењето
за воени злосторства на неговиот поранешен воен командант, во
вторникот изјави дека на почетокот на 1992 година, муслиманите и
Хрватите доброволно ја напуштале Рогатица.
„Муслиманите ја напуштија Рогатица, главно пред војната, а
останатите заминаа на почетокот на војната, со своите единици.
Србите, главно остана или заминаа кај свои роднини во околните
села, но организирано протерување сигурно немаше“, изјави
Јанковиќ, пред судот на ООН.
Додаде дека нема сознанија оти несрпското население било
протворано во станицата за јавна безбедност во градот.
„Станицата немаше простор во кој некој би бил притворен и
одговорно тврдам дека никој не беше протворан во тие простории,
ниту пак имаше место“, рече Јанковиќ.
На Младиќ му се суди за прогон и протерување на Бошњаците и
Хрватите од 15 општини под контрола на силите на босанските
Срби, меѓу кои и Рогатица.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Во вторник, своето сведочење го започна и Ратомир Максимовиќ,
поранешен член на командата на сараевско-романијскиот корпус
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на ВРС. Тој рече дека за време на опсадата на Сараево, 1992-1995,
српските сили никогаш намерно не целеле цивили или возила на
јавниот превоз во градот.
Максимовиќ рече дека сараевско-романијскиот корпус само
одговарал на огнот на првиот корпус на босанската армија и дека
сите негови дејства биле чисто дефанзивни.
„Никогаш немаше помисла за преземање на офанзивни акции во
Сараево“, рече тој.
Судењето продолжува.
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14 ОКТОМВРИ 2014

Силите на босанските Срби
во Рогатица „ги штителе
цивилите“
Сведок, во судскиот процес за воени злосторства
што се води против Ратко Младиќ, изјави дека
српските сили, во 1992 година, ги држеле цивилите
во училиштето во Рогатица, за да ги заштитат
од борбените дејствија, а не заради прогон или
малтретирање.
JUSTICE REPORT
Миленко Јанковиќ, поранешен командир на Рогатичката чета на
војската на Република Српска, ВРС, во понеделникот, на судењето
на поранешниот воен командант на босанските Срби во Хашкиот
трибунал, изјави дека во 1992 година, луѓето биле чувани во
училиштето “Вељко Влаховиќ“ во Рогатица, заради нивна
безбедност.
„Во училиштето “Вељко Влаховиќ“ беа сместени цивили муслимани
и цивили од другите националности, за да бидат заштитени од
борбените активности што во тоа време се случуваа во општина
Рогатица. И вујко ми беше таму со неговата сопруга, и мојот братучед
Вељко...имаше и други семејства, на кои сега не можам да се сетам“,
изјави Јанковиќ, сведок на одбраната, пред судот на ООН.
На прашањето зошто училиштето било обезбедувано, Јанковиќ
одговори дека тоа било така за да се избегнат можните „екцеси“.
„Имаше семејства што ги загубија своите членови, па сакавме да
избегнеме одмазда. Од тие причини се стражареше таму“, рече тој,
додавајќи дека нема сознанија дали некој од луѓето што биле во
училиштето, биле убиени.
На Младиќ му се суди за прогон и протерување на Бошњаците и
Хрватите од 15 општини под контрола на силите на босанските
Срби, меѓу кои и Рогатица.
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Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Јанковиќ сведочеше дека во областа Рогатица била формирана
заедничка територијална одбрана, која во своите редови имала и
муслимански членови.
„Српската територијална одбрана го вооружуваше српското
население, вклучувајќи и одреден број муслимани кои живееја во
близина на српскиот народ“, објасни тој.
На прашањето, дали ги видел затворениците во училиштето
“Вељко Влаховиќ“ и импровизираниот притворен објект Расадник
во Рогатица, каде што наводно биле злоупотребувани од страна на
српските војници и принудувани на работа, Јанковиќ рече дека тие
всушност доброволно работеле.
Судењето продолжува.
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03 ОКТОМВРИ 2014

Сведок тврди дека ВРС не ја
контролирала паравојската
во Фоча
Паравоените единици што ги тероризирале
Бошњаците во областа Фоча во 1992 година, не биле
под команда на војската, изјави сведок, на судењето
на поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, во Хаг.
JUSTICE REPORT
Светозар Петковиќ, сведок на одбраната, на судењето на Младиќ
во Хашкиот трибунал во четвртокот, изјави дека во Фоча во 1992
година имало вооружени групи и поединци, кои им се заканувале
на Бошњаците и ги ограбувале, но оти војската предводена од
обвинетиот не била одговорна за нив.
„Имаше единици што самоволно ги прогонуваа и ограбуваа луѓето“,
сведочеше Петковиќ.
Тој рече дека бригадата на војската на Република Српска, ВРС, во Фоча,
била формирана на почетокот на јули 1992 година, но паравоените
единици не сакале да бидат под нејзина команда. Тој истакна дека
командантот на бригадата се обидел да контактира со паравоените
сили, но оти тие го игнорирале.
Обвинителството презентираше документ на локалниот парламент
во Фоча, во кој стои дека Пера Елез, кој бил водач на паравоена
единица, од 6 април до 10 декември 1992 година, учествувал во
војната, како дел од војската на босанските Срби.
Сведокот одговори дека многу борци добиле вакви уверенија заради
стаж, но обвинителството посочи дека Елез починал во декември
1992 година.
Петковиќ, кој рече дека работел за кризниот штаб на босанските
Срби, како лице одговорно за обезбедување на храна и опрема за
населението во Фоча, нагласи дека Бошњаците ја напуштиле областа
поради гласините дека се очекува пристигнување на „5.000 четници
од Црна Гора“.
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Младиќ е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите од општина
Фоча. Според обвинението, Фоча е една од седумте општини каде што
прогонот на несрпското население достигнал размери на геноцид.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето продолжува на 13 октомври.
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01 ОКТОМВРИ 2014

Случај Младиќ:
Затворениците од Рогатица
„не биле прогонувани“
Сведок на одбраната, на судењето на Ратко
Младиќ, изјави оти за време на војната, силите
на поранешниот воен командант на босанските
Срби, не ги прогонувале затворениците од несрпска
националност во Рогатица, како што стои во
обвинението.
JUSTICE REPORT
Новица Андриќ, поранешен возач во воената полиција на бригадата
од Рогатица која делувала во рамките на војската на Република
Српска, ВРС, на судењето на Младиќ пред Хашкиот трибунал, кој е
обвинет за воени злосторства, изјави дека не видел протерување
на затворениците притворени во босанскиот град Рогатица во 1992
година.
Тој нагласи дека истата година, по референдумот за независност на
Босна и Херцеговина, дошло до јакнење на национализмот и тој им
се приклучил на српските сили на територијалната одбрана, бидејќи
неговото село било опколено со вооружени муслимани.
Додаде дека објектот на расадникот во Рогатица, кој бил претворен
во импровизиран затвор, каде притворените бошњачки цивили
биле малтретирани од српските сили, всушност бил поделен на два
дела, центар за прием и притворен центар.
Во приемниот дел се наоѓале цивили кои сакале да ја напуштат оваа
област и да заминат на територија под контрола на бошњачките
сили, изјави сведокот.
„По моето доаѓање во расадникот, видов цивили кои слободно се
движеа, тие не беа во притвор, за разлика од војниците“, рече тој.
На Младиќ му се суди за прогон на Бошњаците и Хрватите од 15
општини што биле под контрола на српските сили, вклучувајќи ја
и Рогатица.
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Сведокот негираше дека членовите на семејството Хурко, кои
наводно биле притворени во гаражата на неговиот татко, биле
малтретирани, односно дека воопшто и биле притворени.
„Овие три лица не беа затворени таму. Вратата на гаражата, која
се користеше и како летна кујна, не беше заклучена додека тие
беа таму. Дури и со кафе беа послужени. Немаше малтретирање“,
одговори Андриќ.
Инаку, поранешниот припадник на силите на босанските Срби,
Стојан Перковиќ, призна дека го малтретирал семејството Хурко во
гаражата на татко му на Андриќ, поради што во 2009, за различни
злосторства извршени во Рогатица, беше осуден на 12 години затвор.
Но, Андриќ, сепак, тврдеше дека во гаражата не се случило
злосторство.
Младиќ е обвинет и за тероризирање на граѓаните на Сараево со
артилериски и снајперски оган, за геноцид во Сребреница и во
уште седум други општини и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето продолжува.
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Бошњачките и хрватските
офицери „не биле отпуштани“
од ВРС
Поранешен офицер за кадровски прашања, на војската
на Република Српска, ВРС, на судењето на Ратко
Младиќ, изјави дека некои муслимански и хрватски
офицери, за време на војната, одлучиле да останат со
војската на босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Сведокот, Стојан Малишиќ, на судењето на поранешниот воен
командант на босанските Срби, Младиќ, во Хашкиот трибунал,
изјави дека сите борби на ВРС, биле водени според воени прописи и
оти никогаш не слушнал дека обвинетиот Младиќ наредил убиства
на воени заробеници или цивили.
Во текот на вкрстено испрашување, Хашкото обвинителство
потенцира дека Младиќ бил соочен со проблемот на офицери од
несрпска националност во Првиот краишки корпус на ВРС, по
што донел одлука, офицерите Бошњаци и Хрвати да се пратат на
годишен одмор.
Малишиќ одговори дека тие полицајци не биле „исчистени“ од
ВРС, туку дека Младиќ со нив постапил хумано, давајќи им време да
донесат одлука во која војска сакаат да бидат.
„Првиот краишки корпус бараше став и мислење од генералот
Младиќ, што да се прави со активните хрватски и муслимански
офицери“, рече Малишиќ.
„Младиќ одговори веднаш на ова барање и рече да се пратат на
годишен одмор 30 дена. А зошто 30 дена? За да можат да размислат
што да прават...Тие требаше да се консултираат со членовите на
семејствата, како и што понатаму, бидејќи сепак тоа беше голем
чекор“, рече сведокот.
Додаде дека голем број офицери муслимани и Хрвати одлучиле да
останат во ВРС.
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„Офицерите што сакаа да останат во единиците на ВРС, останаа“,
додаде тој.
„Некои дезертираа уште додека беа во Југословенската народна
армија и им се приклучија на своите вооружени сили“, изјави
Малишиќ.
Младиќ е обвинет за тероризирање на граѓаните на Сараево со
артилериски и снајперски оган, за геноцид во Сребреница и во уште
седум други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува на 29 септември.
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Сведок на судењето
на Младиќ: „Босански
снајперисти убиваа цивили“
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
на судењето на неговиот командант, Ратко Младиќ,
обвинет за воени злосторства, сведочеше дека
бошњачките сили распоредувале снајперисти во
Сараево и дека неговата бригада никогаш не целела
цивили.
JUSTICE REPORT
Десимир Шаренац, поранешен офицер за безбедност на Првата
сараевска бригада на војската на босанските Срби, на судењето на
Младиќ во Хашкиот трибунал, во вторникот изјави дека неговата
бригада, за време на војната, никогаш не го нападнала Сараево, туку
само ги држела српските линии околу градот под опсада.
Шаренац рече дека српските сили не отворале артилериски оган
врз цивилните области во градот, но дека тоа понекогаш го правела
Армијата на Босна и Херцеговина, АБиХ, која за тоа ги обвинувала
Србите.
„Што се однесува до снајперските активности на АБиХ, тие беа доста
изразени. Смртта на еден 70-годишен човек, кој беше застрелан
на својот праг во населбата Добриња [во Сараево], беше конкретен
пример за тоа“, рече Шаренац.
Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево со
артилериски и снајперски напади врз цивилите. Обвинет е и за
геноцид во Сребреница и во уште седум други општини, за прогон
на Бошњаците и Хрватите, како и за земање на мировници на ООН
како заложници.
На прашање на обвинителството на Хашкиот трибунал, Шаренац
рече дека не знае ништо за судбината на групата затвореници од
сараевското предградие Хаџиќи, кои биле земени од касарната
Славиша Вајнер Цица во Лукавица, која во јуни 1992 година била под
негова команда, а кои никогаш повторно не биле видени.
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„Немав никави ингеренции над оваа група луѓе. Тие дојдоа и мислам
дека веќе вториот ден по нивното пристигнување беа земени
со автобуси, бидејќи ние немавме капацитет да ги обезбедуваме
тука безгранично. Нема збор дека некој од касарната бил одвоен и
однесен“, рече тој.
„Не сум неодговорен човек кој би го тврдел ова, за толку многу
луѓе. Јас би знаел нешто, освен ако некој не го наредил тоа, без мое
знаење“, додаде тој.
Обвинителството го праша сведокот дали знел за претепувањето
на затворениците и за фактот дека извршувале принудни работи.
Шаренац одговори дека откако слушнал за ова, тој интервенирал.
„На командантот му предложив дисциплински мерки и
отстранување на таквите лица од единицата, бидејќи вакви лица
не можат да работат со затвореници. Дисциплинските мерки, во
смисла на изрекување мерка затвор, не беа под моја надлежност“,
рече Шаренац.
На прашањето дали сторил нешто за да го спречи користењето на
затвореници за извршување на тешки физички работи, Шаренац
рече дека тој не можел да го стори тоа.
„Мојата позиција во командата на бригадата не беше таква...Не бев
во позиција тоа да го одредувам или спречувам“, рече тој.
Судењето продолжува.
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Муслиманите „доброволно“
заминале од Рогатица
Србите не ги протераа илјадниците Бошњаци од
регионот на Рогатица во пролетта 1992 година,
туку тие, всушност, сами решија да заминат, изјави
поранешен локален српски политичар, на судењето за
воени злосторства на Ратко Младиќ.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Сведочејќи во одбрана на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Младиќ, во Хашкиот трибунал, во вторникот,
Милорад Соколовиќ, кој, кога почнала војната бил претседател на
извршниот одбор на Општинското собрание на Рогатица, рече дека
Бошњаците не биле принудени да ја напуштат оваа област.
Додаде дека во април 1992 година, околу 6.000 жители ја напуштиле
Рогатица и заминале во Жепа и во Сараево, и дека ова го преполовило
бројот на муслимани во општината.
„Кога конфликтот почна, и останатите муслимани решија да ја
напуштат Рогатица и тие заминаа веднаш“, рече Соколовиќ.
„По нивното заминување, бројот на муслимани во Рогатица беше
многу мал“, додаде тој.
Младиќ е обвинет за учество во прогон на Бошњаците и Хрватите
од 15 општини под контрола на српските сили, вклучувајќи ја и
општина Рогатица.
Меѓу инцидентите наведени во обвинението се и убиства на
неколку затвореници во логорите “Расадник“ и училиштето “Вељко
Влаховиќ“ во Рогатица во 1992 година.
На прашањето дали Извршниот одбор на општина Рогатица
се занимавал со прашањето на затворениците во овие логори,
Соколовиќ одговори одречно.
„Не знам дали овие места беа организирани од страна на полицијата
или војската [на босанските Срби], но цивилната власт, секако, не
го направи тоа. Колку што знам, идејата беше, во овие објекти, за
време на војната, да можат да се сокријат муслиманите, Србите
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и неколкумината Хрвати што сé уште живееја таму“, изјави
Соколовиќ.
Истакна дека немал сознанија за малтретирање на затворениците
кои биле притворени во училиштето.
„За ова треба да се прашаат војската или полицијата и да се сослушаат
оние што имаат искуство“, рече тој.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница и во уште седум други
општини, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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Случај Младиќ:
„Муслиманските паравоени
сили палеле српски домови“
Поранешниот припадник на војската на Република
Српска, Божидар Крнојелац, сведочеше во одбрана
на својот поранешен командант Ратко Младиќ,
изјавувајќи дека бошњачките сили, во 1992 година, ги
палеле куќите на Србите во регионот на Фоча.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Крнојелац, на судењето на обвинетиот за воени злосторства, Ратко
Младиќ, во Хашкиот трибунал, изјави дека до 22 јуни 1992 година,
во Фоча, источна Босна и Херцеговина, „немало ниту една бригада
или баталјонот“ на војската на Република Српска, ВРС, иако тој
видел српски парамилитарци во оваа област.
Крнојелац изјави дека конфликт во Фоча почнал на 8 април, но дека
бошљачките единици уште претходно во април го зазеле старото
училиште што се наоѓало до неговата куќа.
„Некои од нив носеа зелени беретки и така ние ги викавме,
чувствувавме несигурност, се плашевме за своите живот и во
вечерните часови на 11 април, заминавме. Мојата куќа, два или
три дена подоцна, кога муслиманите се извлекуваа, беше запалена.
10 до 12 куќи на луѓе од српска националност беа запалени“, рече
Крнојелац.
Поранешниот командант на Главниот штаб на ВРС, Ратко Младиќ,
е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите од 15 општини под
контрола на српските сили, од кои една е Фоча. Меѓу инцидентите
наведени во обвинението, вклучено е и убиството на повеќе од 200
затвореници во притворниот објект во Фоча во 1992 година.
На Младиќ му се суди за геноцид во Сребреница и во уште седум
други општини, за тероризирање на граѓаните на Сараево и за
земање на војници на УНПРОФОР како заложници.
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Сведокот изјави дека заминал во притворниот објект во Фоча, каде
што работел неговиот татко, Милорад Крнојелац, за да го заштити
од паравоените групи што биле стационирани таму.
„Татко ми ми рече дека овие парамилитарци ги чуваат муслиманите
затворени и јас отидов да го заштитам, бидејќи сите знаевме какви
луѓе се тие и како се однесуваат“, изјави сведокот.
На прашањето, дали му е познато дека неговиот татко, кој бил
командант на притворот во Фоча, од Хашкиот трибунал во 2003
година бил осуден на 15 години затвор за незаконско затворање,
тортура и убиство на Бошњаци, сведокот одговори: „Тврдам дека
татко ми не е виновен, иако е осуден. Тој сигурно не прекршил ниту
еден закон“.
Неговиот татко во 2009 година беше предвремено ослободен.
Судењето на Младиќ продолжува.
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Случај Младиќ: Масакрот на
Маркале бил „исцениран“
Сведок, кој што сведочеше во одбрана на
поранешниот воен командант на босанските
Срби, Ратко Младиќ, изјави дека имало докази оти
смртоносниот напад на пазарот Маркале во Сараево,
бил исцениран, со цел за него да се обвинат Србите.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок, ГРМ-246, на судењето на обвинетиот за воени
злосторства, Младиќ, во Хашкиот трибунал, во четвртокот изјави
дека нападот на отворениот пазар Маркале во Сараево, извршен за
време на војната, во кој загинаа околу 70 лица, бил исцениран.
„На видео снимката [снимена по нападот] се гледа како еден
експерт за контра диверзантска заштита, влегува во еден влез [на
пазарот]“, рече сведокот, објаснувајќи оти верува дека нападот, кој
предизвикал голема вознемиреност, не бил вистински.
„Фактот што нема искршени маси, нема крв, сугерира на тоа“,
додаде тој.
Нагласи дека имало и разузнавачки информации оти телата
биле донесени со камиони ладилници, објаснувајќи дека оваа
информација ја добил од Срби што избегале од Сараево и од
меѓународната заедница.
Сведокот истакна дека муслимански снајперисти биле распоредени
во деловите од Сараево што биле под контрола на босанската армија.
Сведочењето на заштитениот сведок, речиси во целост беше
затворено за јавноста.
Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево
со артилериски и снајперски напади врз цивилите, за време на
опсадата на градот 1992-1995.
Во обвинението се наведува дека пазарот Маркале двапати бил
гранатиран од позициите на војската на босанските Срби. Во
првиот напад во февруари 1994 година загинале повеќе од 60 лица,
а во вториот, извршен во август 1995 година, 43 лица.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница и во уште седум други
општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите, како и за земање на
мировници на ООН како заложници.
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Соработник на Младиќ
тврди: „Не ги гранатиравме
цивилите во Сараево“
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
на судењето на неговиот командант, Ратко Младиќ,
обвинет за воени злосторства, изјави дека неговата
бригада немала тешко оружје за напад на Сараево и
дека не користела снајперски куршуми за снајперски
оган.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Сведокот на одбраната, Михајло Вујасин, кој во 1992 година
бил заменик командант на Рајловачката бригада на војската
на Република Српска, ВРС, на судењето на Младиќ во Хашкиот
трибунал во вторникот, изјави дека српските сили сместени околу
Сараево „спроведувале само одбранбени активности“ и не напаѓале
цивилни цели.
Тој рече дека задача на неговата бригада била само „да го блокира
Првиот корпус на Армијата на Босна и Херцеговина, АБиХ“.
Додаде дека бригадата немала тешко оружје или обучени снајперисти,
и оти тој никогаш не добил наредба за напад на цивили или на
јавниот превоз во Сараево.
„Бидејќи немавме тешко оружје, не беше можно да отвориме оган
врз градот“, изјави сведокот.
Во текот на вкрстеното испрашување, хашките обвинители му
презентираа на Вујасин документ, во кој неговата бригада бара 9.000
снајперски куршуми и го прашаа зошто им биле потребни куршуми,
ако немале снајперски пушки или обучени снајперисти.
„Снајперските
куршуми
се
попрецизни
и
поквалитетно
произведени. Доколку ги употребевме за пушките што ги имавме,
тие ќе имаа подобри перформанси и ќе беа попрецизни. Но, тоа не
ги прави снајперски пушки“, одговори сведокот.
Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево
со артилериски и снајперски напади врз цивили, за време на
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опсадата на градот во периодот 1992-1995. Обвинет е и за геноцид
во Сребреница и во уште седум други општини, за прогон на
Бошњаците и Хрватите, како и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Судењето продолжува.
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Босанските Срби „не
биле одговорни за
пљачкосувањата“ во војната
На судењето на Ратко Младиќ во Хаг, поранешниот
премиер на Република Српска, Владимир Лукиќ,
сведочеше дека аутсајдери биле одговорни за воените
силувања и пљачкосувања и оти српските сили не
биле одговорни за грабежите.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Сведокот на одбраната, Владимир Лукиќ, премиер на Република
Српска од јануари 1993 до август 1994 година, во средата, на судењето
на обвинетиот за воени злосторства Младиќ, изјави дека на
почетокот на војната, во Хрватска и Босна и Херцеговина, стигнал
голем број на луѓе кои создавале проблеми и вршеле злосторства.
„Кога почна војната во Хрватска, ние едноставно имавме наплив на
лица со сомнителен морал, кои сакаа да се збогатат. Тие ги правеа
сите блудни и други дела, тие не беа од БиХ и секако, не беа од
Република Српска“, рече Лукиќ.
Тој додаде: „Со такви луѓе имавме многу проблеми, како локална
власт“.
Лукиќ нагласи дека властите на Република Српска некогаш го
користеле воениот плен за одбрана, но никогаш и приватната
сопственост на несрпското население.
„Се знае дека во војна доаѓа до разни одземања и грабежи, но ние
го сметавме за воен плен само она што не му припаѓаше на ниту
еден граѓанин, она што го земавме од оние што нелегално тоа го
приграбиле и она што го одземавме од непријателот“, објасни
сведокот.
„Приватната сопственост не се сметаше за воен плен, никој не
можеше да ја распоредува или да ја даде некому, па дури ни на
армијата“, објасни Лукиќ.
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Лукиќ сведочеше и во вторникот, кога изјави дека слушнал оти за
време на војната биле вршени злосторства, но дека тоа го правеле
војници поединци, а не војската на босанските Срби во целост.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите, за геноцид во
Сребреница и во уште седум други општини, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето на Младиќ продолжува на 16 септември.
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Злосторствата на војниците
на ВРС биле изолирани
инциденти
Поранешниот премиер на босанските Срби, на
судењето на Ратко Младиќ во Хаг, сведочеше дека
слушнал оти за време на војната биле вршени
злосторства, но дека тоа го правеле војници
поединци, а не војската.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Сведокот на одбраната, Владимир Лукиќ, премиер на Република
Српска од јануари 1993 до август 1994 година, на судењето на
обвинетиот за воени злосторства, Младиќ, во Хашкиот трибунал, во
вторникот изјави дека во текот на 1993 година, тој ги информирал
офицерите на војската на Република Српска, ВРС, дека некои од
нејзините војници вршеле кражби и други злосторства.
„Генерално, не мислав оти тоа го прави целата војска, туку
поединци. Но, јас немав власт над тие поединци, па затоа војската
беше информирана, за да открие кој го прави ова“, рече Лукиќ,
додавајќи дека многумина од оние што вршеле злосторства, не биле
„вистински војници“.
Хашките обвинители го презентираа извештајот што Лукиќ го
испратил до Центарот на службата за безбедност во Сараево,
за силувања на подрачјето на општина Ново Сараево, во кој тој
вели дека и Србите биле сексуално злоупотребувани од страна на
војниците. Сведокот одговори дека Владата на Република Српска
не мислела оти само злосторствата против Србите треба да бидат
кривично гонети.
„Вие го земате овој документ надвор од контекст. Оние што
го сториле тоа, не правеле разлика меѓу хрватски, српски или
муслимански жени. Тие тоа го правеа нечесно и никому од нас
[политичарите во Република Српска] не му паѓаше на памет дека
може да биде силувана жена муслиманка, а не жена Србинка“, рече
Лукиќ.
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Тој додаде дека владата на Република Српска се залагала за гонење
на сите злосторства и дека во околината на Сараево „биле силувани
многу повеќе српски жени, отколку муслиманки или Хрватки“.
Како одговор на прашање од јавниот обвинител, Лукиќ истакна дека
верува оти Босна е „историски српска територија“, но дека „секој
треба да биде во можност да живее“ во неа.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите, за геноцид во
Сребреница и во уште седум други општини, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Судењето продолжува.
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Огнената моќ на силите
на Младиќ во Сараево
„преувеличена“
Силите на босанските Срби немаа доволно тешко
оружје за тероризирање на населението во Сараево на
почетокот на опсадата, изјави сведок на одбраната
на судењето на Ратко Младиќ, обвинет за воени
злосторства.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Милосав Гаговиќ, сведок на одбраната, кој од мај до јуни 1992
година бил претставник на командантот на четвртиот корпус на
Југословенската народна армија, ЈНА, во Сараево, изјави дека имало
„искривена слика за она што се случувало во Сараево на почетокот
на војната“.
„Кога зборуваме за артилеријата на српската страна, тие бројки
се увеличани неколку десетици пати“, рече Гаговиќ на судењето
на поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, во
Хашкиот трибунал во понеделникот.
Гаговиќ додаде дека биле извршени голем број злосторства против
српски цивили што живееле во Сараево.
„Во тоа време беше спроведен лов на вештерки против Србите
во Сараево. Главни извршители на тие убиства и злосторства
беа паравоените и параполициските сили под контрола на
муслиманските сили во Босна и Херцеговина“, рече тој.
Откако во текот на вкрстеното испрашување му беше презентиран
пресретнатиот разговор во кој Младиќ вели дека тој ќе „уништи
половина град“, доколку не бидат ослободени заробениците што
биле држени во касарната на ЈНА во Сараево, Гаговиќ рече дека тие
биле „празни закани“.
Додаде дека во тоа време, Младиќ немал доволно оружје да уништи
ниту „една зграда“.
„Младиќ се залагаше за мирно решение на проблемите. Јас еднаш
слушнав како на Фикрет Абдиќ, член на Претседателството на
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Република Босна и Херцеговина, кој тој го ословуваше по неговиот
прекар Бабо, му вели: ’Ајде сами да ги решиме проблемите. Да не
дозволиме луѓето што зборуваат странски јазици да ги решаваат за
нас“, рече Гаговиќ.
Младиќ е обвинет за тероризирање на жителите на Сараево со
артилериски и снајперски оган од 1992 до 1995 година, за геноцид во
Сребреница и уште седум други општини, за прогон на Бошњаците и
Хрватите, како и за земање на мировници на ООН во заложништво.
Абдиќ, по војната, во Хрватска беше осуден на 15 години затвор
за воени злосторства на подрачјето на Автономната покраина
западна Босна, самопрогласена државичка која постоела во 1994 и
1995 година. После отслужени две третини од казната, тој, пред две
години, беше ослободен.
Судењето продолжува.
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Младиќ „не бил способен“ да
нареди масакри
Сведок на одбраната, пред Хашкиот трибунал изјави
дека воениот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ, не можел да ги наредил убиствата на 7.000
муслимани од Сребреница, бидејќи тоа не било дел од
неговиот карактер.
JUSTICE REPORT
Бошко Гвозден, поранешен офицер за врска на главниот штаб на
војската на Република Српска, на судењето на обвинетиот за воени
злосторства, Младиќ, што оваа недела се одржа во Хаг, сведочеше
дека неговиот поранешен командант не бил способен да ги нареди
масакрите извршени во јули 1995 година, бидејќи тоа „не било
споиво со неговата личност“.
Младиќ бил „човекољубец“, „дружељубив“ и „исклучително,
исклучително строг, што бил примарен услов за извршување на
задачите со минимални загуби“, изјави Гвозден пред судот на ООН.
Тој, исто така, беше „исклучително способен човек, некој кого треба
да се почитува како лидер“, изјави сведокот на одбраната.
Гвозден тврдеше дека Младиќ не бил во можност да командува со
своите трупи, бидејќи на 16 и 17 јули 1995 година, кога се случиле
дел од масакрите на Бошњаците од Сребреница, бил во Белград, па
оттаму, не може да биде одговорен за убиствата во тие денови.
Коментирајќи ја снимката направена на 16 јули 1995 година, на која
се слуша како Младиќ им дава инструкции по телефон на своите
подредени на бојното поле, да продолжат „со полна пареа“, сведокот
изјави дека ова не претставува наредба, туку комуникација.
„Заклучив дека сака да покаже, на некој шармантен начин, како
може да комуницира со својот персонал во својство на командант на
главниот штаб“, рече Гвозден.
„Значи, тоа можело да биде и еден вид самопромоција...Бидејќи тој
добро изгледаше и беше шармантен човек, жените го обожуваа, па
ова на некој начин беше корисно за него“, додаде тој.
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Обвинението го товари Младиќ, поранешен командант на војската
на босанските Срби, за геноцид на околу 7.000 муслимански
затвореници во деновите што следеа по окупацијата на Сребреница
од страна на единиците под негова команда, извршена на 11 јули 1995
година. Тој е обвинет и за прогон, за тероризирање на населението
во Сараево, како и за земање на мировници на ООН во заложништво.
Одбраната на Младиќ, оваа недела како сведок го повика и Милорад
Буква, поранешен разузнавачки офицер во војската на босанските
Срби, кој рече дека за време на војната, босанската армија ги
злоупотребувала цивилните објекти во Сараево, распоредувајќи ги
во нив своите командни позиции, единици и фабрики, поради што
овие објекти за српските сили биле воени цели.
Буква рече дека командата на Првиот корпус на босанската армија се
наоѓала во подрумот на една станбена зграда во центарот на Сараево,
преку патот на босанското претседателство.
„Србите беа користени како човечки штитови и ним не им беше
дозволено да го напуштат градот“, изјави сведокот.
Судењето на Младиќ продолжува следната недела.
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Опсадата на Сараево „беше
војна, а не шах“
Поранешен офицер на војската на Република Српска,
ВРС, на судењето на неговиот воен командант, Ратко
Младиќ, изјави дека неговата единица не користела
снајперисти против жителите на Сараево, но
користела тешка артилерија за да ги одбрани
Србите.

Ратко Младиќ во судница на Хашкиот трибунал. Фото Бета

JUSTICE REPORT
Велимир Дуњиќ, поранешен командант на Игманската бригада на
ВРС, минатата недела на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал,
како сведок на одбраната изјави дека неговата единица била само
во одбрана на шест општини во Сараево, во кои за време на воените
офанзиви на бошњачките сили во 1992 и 1993 година, живееле
„десетици илјади Срби“.
Сведокот негираше дека биле користени снајперисти, тврдејќи
дека теренот не бил соодветен за тоа, но потврди дека бригадата
исфрлала високо калибарски артилериски гранати кон цели во
градот, „бидејќи тоа било војна, а не играње шах“. Сепак, додаде
дека артилеријата не се користела на непропорционален начин.
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Дуњиќ го негираше тврдењето на обвинителот дека биле
гранатирани цивилни објекти. „Ние отворавме оган на нашиот
непријател, на неговите единици и воени позиции“, рече тој.
Во текот на вкрстеното испрашување, обвинителот истакна дека
Станислав Галиќ, командант на сараевско-романискиот корпус на
ВРС, кој на Дуњиќ му бил надреден, кога сведочел на судењето на
Радован Караџиќ, го обвинил за непропорционална употреба на
артилеријата.
Дуњиќ одговори дека досега ова не го слушнал и дека „врз основа
на документите, може да се види дека никогаш не примил
предупредување за користење на артилеријата на непропорционален
начин“.
„Во случај на напад, ги користев сите ресурси за да го уништам
непријателот - тоа е точно ... јас не знам што е непропорционална
употреба на оружје“, рече тој.
Ратко Младиќ е обвинет за тероризирање на населението во Сараево,
со долготраен снајперски и артилериски оган. Тој е обвинет и за
геноцид во Сребреница и во уште седум други босански општини, за
прогон на Бошњаците и Хрватите, како и за земање на мировници
на ООН во заложништво.
На крајот од своето сведочење, Дуњиќ му се заблагодари на судот
затоа што му дозволил да зборува во одбрана на „големиот српски
херој Ратко Младиќ“.
Судијата претседавач, Алфонс Орие, го укори, потсетувајќи го дека
Младиќ е обвинет за воени злосторства.
Судењето продолжува оваа недела.
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Караџиќ бара повторно
отварање на доказната
постапка
Поранешниот претседател на босанските Срби,
Радован Караџиќ, побара од Хашкиот трибунал да
прифати нов доказ, документ од војската на САД, во
кој стои дека само бошњачките војници ги напаѓале
мировниците на ООН.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Караџиќ во средата до судот на ООН поднесе барање за повторно
отворање на доказната постапка во неговиот судски процес, за да
може меѓу доказите да вклучи документ на американската војска,
за кој тој верува дека ќе му помогне во одбраната, бидејќи покажува
дека Бошњаците биле агресори.
Во барањето на Караџиќ стои дека во документот на американскиот
бригаден генерал Џејмс Џонс од 1993 година, стои дека „муслиманите
се одговорни“ за сите страдања на припадниците на УНПРОФОР во
Босна и Херцеговина.
„Овој доказ е релевантен за одбраната, бидејќи покажува дека
босанските муслимани се одговорни за инцидентите со снајперски
оган и гранатирање, опишани во обвинението. Овој документ
се вклопува во стратегијата на одбраната, бидејќи нуди докази
од независна трета страна, со што се потврдуваат наводите на
сведоците [на одбраната]“, се вели во барањето.
Доказната постапка во судскиот процес против Караџиќ веќе
заврши, а презентацијата на завршните зборови е закажана за
крајот на септември.
Во средата, Хашкото обвинителство побара од Трибуналот, да му се
овозможи повторно отворање на доказната постапка во судскиот
процес против командантот на босанските Срби, Ратко Младиќ,
за да може обвинителството на судиите да им ги презентира
форензичките докази од масовна гробница Томашица, во близина
на Приедор, која беше откриена минатата година.
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Обвинителите соопштија дека сакаат да претстават докази за 275
цели тела и повеќе од 100 делови од тела, најдени во масовната
гробница.
„Овие нови докази се во голема мерка релевантни за обвинувањата
за здружен злосторнички потфат, чија цел била отстранување на
несрпското население од општините под српска контрола, со вршење
на злосторства и геноцид“, стои во барањето на обвинителството.
„Овие докази ја потврдуваат важната улога [на војската на
босанските Срби] во убиствата, погребувањата и прикривањето на
убиствата на несрпските цивили во Приедор“, се вели во барањето.
Обвинителството веќе заврши со доказната постапка во случајот на
Младиќ, а во тек е презентација на доказите на одбраната.
На Младиќ и на Караџиќ во одвоени случаи им се суди за геноцид во
Сребреница и во уште седум други општини, за прогон на несрпското
население, за тероризирање на населението во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
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26 АВГУСТ 2014

Адвокатот на Младиќ го
критикуваше Хашкиот
трибунал за цинизам
Адвокатот на Младиќ, изјави дека судиите на судот
на ООН за воени злосторства, се обидуваат да ја
поткопаат одбрана на поранешниот воен командант
на босанските Срби, етикетирајќи ги неговите
сведоци како ирелевантни и повторливи.
JUSTICE REPORT
Адвокатот на одбраната, Бранко Лукиќ, во понеделник упати
критики до судиите на Хашкиот трибунал поради „ограничување
на правото на Младиќ на одбрана“ и „промена на правилата на
средина на судскиот процес на штета на одбраната“.
Ова е негов одговор на забелешките на судиите дадени во јули пред
летната пауза на судењето, дека изјавите на сведоците на Младиќ
се често ирелевантни, дека даваат генерализирани и повторувачки
сведоштва со ограничена вредност како доказ.
Лукиќ вели дека поради тоа што во обвинение „сите босански Срби
постари од 16 години“ се етикетираат како учесници во здружен
злосторнички потфат за време на војната 1992-1995, тогаш ниту
еден сведок од српска националност не може да се смета за неважен.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево, за прогон на муслиманите и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, кој достигнал размери на геноцид во седум
општини, како и за земање на мировници на ООН во заложништво.
Како сведок на судењето кое продолжи по летниот одмор, во
понеделник се појави Горан Шеховац, поранешен воен полицаец
на Илиџанската бригада на војската на босанските Срби, кој во 1992
година имал 18 години. Тој изјави дека неговата единица никогаш
не добила наредба да ги тероризира цивилите во Сараево.
„Ние ниту сме добиле наредба да ги тероризираме цивилите, ниту
пак имавме намера да го направиме тоа...Нашата единствена цел

- 334 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

беше одбрана на српската општина Илиџа“, рече Шеховац, додавајќи
дека оган бил отваран само кон воените непријатели.
Потенцира дека никогаш не слушнал оти снајперисти на војската на
Република Српска отвориле оган врз цивилите во градот, но тврдеше
дека муслиманските снајперисти пукале во локалното население во
српските населби.
Сведокот ги негираше обвинувањата дека војската на босанските
Срби го блокирала преминувањето на хуманитарните конвои кон
Сараево. Сепак, додаде дека во 1993 година, тој лично учествувал во
откривањето на голема количина на „НАТО муниција“ во мировен
конвој на ООН, кој доаѓал од аеродромот Бутмир.
Судењето продолжува.
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25 ЈУЛИ 2014

Судење на Ратко Младиќ:
Негирање на масакрите во
Сребреница
Поранешни припадници на силите на босанските
Срби, сведочеа во одбрана на својот воен командант,
Ратко Младиќ, при што изјавија дека не биле вклучени
во масовните убиства на бошњачките цивили од
Сребреница во 1995 година.
МАРИЈА РИСТИЌ, JUSTICE REPORT
Пред едномесечната пауза во Хашкиот трибунал, поради летниот
одмор, неделава, на судењето на Младиќ, поранешниот командант
во војската на Република Српска, ВРС, Зоран Ковачевиќ, изјави дека
не видел никакво малтретирање на бошњачките цивили, откако
српските сили во јули 1995 година, ја зазеле Сребреница.
„Јас бев чесен службеник и никој од мојата бригада не учествуваше
во делењето на мажите и жените и во евакуација на цивилите,
освен Момир Николиќ“, рече Ковачевиќ.
Николиќ беше еден од офицерите на ВРС, кој пред Хашкиот трибунал
во 2003 година призна дека во Сребреница биле извршени убиства и
стана еден од клучните сведоци на обвинителството во случаите на
геноцид. Тој беше осуден на 20 години затвор.
Во одбрана на Младиќ оваа недела, сведочеше и припадникот на
полицијата на босанските Срби, Ненад Дероњиќ, кој рече дека тој не
видел убиства на цивили во Сребреница.
Истакна дека Николиќ дал лажно сведоштво за она што го видел.
„Што се однесува до Момир Николиќ, познато е дека тој лажеше за
случувањата во Братунац (село крај Сребреница во кое беа убиени
голем број Бошњаци), за да може да биде ослободен од вината за она
што го сторил“, рече Дероњиќ.
„Се што рече дека видел, е лага“, додаде тој.
Во јули 1995 година, Сребреница беше гранатирана по што падна во
рацете на силите на босанските Срби и покрај тоа што претходно
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беше прогласена за безбедносна зона на Обединетите нации. Во
деновите што следеа, беа убиени повеќе од 7.000 бошњачки мажи
и момчиња.
На Младиќ му се суди за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
населението во Сараево, за прогон на муслиманите и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, кој во седум општини достигнал размер на
геноцидот, како и за земање на мировници на ООН во заложништво.
Судењето продолжува во август.
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21 ЈУЛИ 2014

Припадници на ВРС негираат
дека имало силување во Фоча
Поранешни војници на војската на Република Српска,
ВРС, на судењето на Ратко Младиќ, сведочеа дека
доброволците од Србија и Црна Гора биле виновни за
злосторствата во градот Фоча, извршени за време
на војната во БиХ.
МАРИЈА РИСТИЌ, JUSTICE REPORT
Драган Милановиќ, поранешен командант на територијалната
одбрана на босанскиот град Фоча, на судењето пред Хашкиот
трибунал на поранешниот воен командант на силите на босанските
Срби, Младиќ, изјави дека локалното население во неговиот град не
било одговорно за протерување, силување и убиства на Бошњаците
од градот во 1992 година.
„Кучињата на војната ги ограбија и куќите и сè друго“, рече
Милановиќ, алудирајќи на групите борци волонтери кои доаѓале од
Србија и Црна Гора „за да ја бранат Фоча од муслиманска окупација“.
Милановиќ изјави дека војната избила, откако Бошњаците се
обиделе да го заземат градот, при што биле запалени српските
куќи. По ова, Србите повторно го вратиле градот во свои раце, и во
пролетта 1992 година, формирале своја сопствена воена команда.
Поранешниот генерал на ВРС, Младиќ, кому му се суди за геноцид и
воени злосторства во Босна и Херцеговина, е обвинет и за геноцид
во Фоча.
Минатата недела, на судењето на Младиќ, сведочеше Милан Вујичиќ,
уште еден поранешен припадник на територијалната одбрана на
Фоча, кој тврдеше дека бошњачките жени кои биле заробени од
страна на босанските Срби биле „безбедни“.
„Ова беше безбедно место за нив...Тие беа слободни жени...Тие беа
сместени таму за да можат поефикасно да бидат заштитени“, рече
Вујичиќ, говорејќи за спортската сала “Партизан“, каде според
обвинението, голем број жени биле силувани.
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Запрашан дали бил информиран за силувањата што се случувале,
Вујичиќ одговори: „Јас навистина не сум слушнал дека имало
инциденти“.
Вујичиќ го потврди сведоштвото на неговиот соборец Милановиќ,
велејќи дека голем број на паравоени сили од Србија и Црна Гора ги
ограбувале муслиманските и српски куќи во реонот околу градот.
„Ова беше решено кога дојде Ратко Младиќ, тој го реши ова“, изјави
Вујичиќ, додавајќи дека после тоа, парамилитарците се повлекле од
Фоча.
Во петок, како сведок на одбраната на Младиќ, се појави уште еден
припадник на територијалната одбрана на Фоча, Зоран Николиќ, кој
сведочеше дека тој не бил свесен за силувањата на Бошњаците во
градот во 1992 година.
„Слушнав дека имало, но само по војната...За време на војната, не
сум слушнал за ова од никого“, рече Николиќ.
На прашање на обвинителството дали тој учествувал во некое
силувања, сведокот негираше.
Хашкиот трибунал и локалните судови во Босна и Херцеговина, во
неколку свои пресуди, утврдија дека во пролетта 1992 година во Фоча,
биле извршени масовни убиства, прогон и силувања, злосторства за
кои беа осудени голем број на босански Срби.
На Младиќ му се суди за тероризирање на граѓаните на Сараево, за
геноцид во Сребреница, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ
БиХ, што во седум општини, меѓу кои и Фоча, достигнал размер на
геноцид, како и за земање на припадници на мировните сили на
ООН како заложници.
Судењето продолжува и оваа недела.
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10 ЈУЛИ 2014

Офицер на ВРС тврди
дека Србите се генетски
супериорни
Поранешниот офицер на војската на Република
Српска, ВРС, Лука Драгичевиќ, изјави дека на неговите
трупи за време на војната 1992-1995, им испратил
документот, во кој стои дека муслиманите биле
„генетски инфериорни“ во однос на Србите.
JUSTICE REPORT
Драгичевиќ во средата, на судењето на воениот командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, во Хашкиот трибунал, изјави дека
составил воен документ во кој се вели дека Србите се генетски
посилни, поубави и поинтелигентни од босанските муслимани.
Во документот, што го испратил до неговите единици, Драгичевиќ
пишува дека „Потуриците“ („половина Турци“, навредливо име за
бошњаците) се „генетски инфериорни“.
Драгичевиќ го напишал овој документот како помошник командант
за морал, верски и политички прашања на Сараевско романијскиот
корпус на ВРС.
На прашање на обвинителот, Адам Вебер, дали тој сѐ уште верува во
она што го напишал, Драгичевиќ одговори: „Во суштина, така стојат
работите... од моето искуство“.
„Тоа е расизам и вие сте расист“, му сугерираше обвинителот Вебер.
„Се разбира дека не“, одговори Драгичевиќ.
Вебер потоа цитираше реченица од истиот документ во кој
Драгичевиќ вели „ние [Србите] сме генетски посилни, подобри,
поубави и поинтелигентни“ од Бошњаците.
„Тоа е моето животно искуство. Стојам зад моите зборови“, потврди
сведокот, но, додаде дека документот „содржи одредена пропаганда
заради зајакнување на моралот на војниците“.
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Обвинителот повторно цитираше пасус од документот во кој се
вели дека „добро одмерен удар по носот, ќе ги примора Потуриците
повторно да ја сменат својата вера“.
Драгичевиќ повторно потврди дека се уште верува во она што го
напишал.
„Да, јас велам дека тие често ја менувале својата вера и нација ...и
дека многу лесно можат да измислат нова вера и нација. Знаев како
треба да се бориме против нив, за да бидеме успешни“, рече тој.
Драгичевиќ сведочеше во одбрана на Младиќ, кому му се суди за
геноцид во Сребреница и во уште седум други општини. Се терети
и за прогон на несрпското население, за тероризирање на граѓаните
од Сараево и за земање на припадници на мировните сили на ООН
како заложници.

- 341 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

07 ЈУЛИ 2014

Војниците на Ратко Младиќ
„само ги бранеле своите
домови“
Воениот командант на босанските Срби,
водел мултиетничка војска која никогаш не ги
тероризирала цивилите во Сараево, туку и самата
била цел на бошњачките снајперисти, изјави пред
Хашкиот трибунал, сведок на одбраната на Младиќ.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Сведокот Слободан Тушевљак, поранешен командант на одред кој
бил дел од првата сараевска моторизирана бригада на војската на
босанските Срби, минатата недела, на судењето на Младиќ изјави
дека меѓу неговите војници имало и хрватски и бошњачки војници
и дека еден Хрват дури бил и командантот на одред.
Во изјавата на Тушевљак, дадена во текот на истрагата, која беше
прочитана во судницата, тој вели дека никогаш не добил наредба за
напад на цивилите во Сараево.
Тој сепак нагласува дека на патот што ги поврзува Лукавица и
Пале, во нападите на босанската армија биле убиени повеќе од 200
војници и десетици цивили.
„Луѓето беа убиени во борба, но повеќето беа убиени во снајперски
и артилериски напади. Има податоци за тоа, има и список на
војниците што беа убиени“, вели Тушевљак.
На Младиќ му се суди за тероризирање на населението во Сараево,
за геноцид во Сребреница, за прогон на муслиманите и Хрватите
низ Босна и Херцеговина, кој во седум општини достигнал ниво на
геноцидот, како и за земање на мировници на ООН како заложници.
На прашањето на претседателот на судскиот совет, Алфонс Орие,
зошто фактот дека некои од војниците на војската на босанските
Срби биле Хрвати и Бошњаци е релевантен за судењето на Младиќ,
адвокатот на одбраната, Миодраг Стојановиќ, рече дека фактот оти
се работело за мултиетничка војска „укажува на тоа дека нејзините
припадници само ги бранеле своите домови“.
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„Неговиот состав кажува дека тие се бореле за да ги одбранат своите
домови и дека Србите, Хрватите и Бошњаците биле жртви на
Армијата на Босна и Херцеговина“, рече Стојановиќ.
„Со оглед на обвинувањата за тероризирање на граѓаните во
Сараево, сакаме да покажеме дека тоа не било онака како што е
опишано во обвинителниот акт и дека биле тероризирани оние
жители на Сараево кои не го прифаќале политичкиот став на
тогашното босанско раководство. Ние се обидуваме да докажеме
дека Србите, Хрватите и Бошњаците кои биле присутни таму,
страдале подеднакво“, објасни тој.
Судијата Орие изјави дека тој „не е сигурен“ оти се согласува со ова.
„Советот не е во целост убеден дека она што го велите е точно. Точно
е дека војниците понекогаш страдале за време на војната, но, кога
еден војник е убиен во војна, тоа нужно не се смета за злосторство,
без оглед на тоа дали ни се допаѓа или не. Тоа е реалноста на војната“,
рече Орие.
Судењето на Младиќ продолжува следната недела.
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26 ЈУНИ 2014

Командант на ВРС наредил
гранатирање на Телевизија
Сараево
На судењето на Ратко Младиќ, обвинет за воени
злосторства, потполковник во војската на Република
Српска, ВРС, изјави дека наредил напад врз Радиотелевизија Сараево, РТСа, во 1995 година, поради
емитување на „пропаганда“ против Србите.
JUSTICE REPORT
„На 28 јуни 1995 година, исфрливме модифицирана авио бомба на
зградата на РТСа, која всушност беше радио и телевизија на првиот
корпус на армијата на Босна и Херцеговина“, изјави Владимир
Радојчиќ, поранешен командант на бригадата од Илиџа на војската
на босанските Срби, на судењето на Младиќ во средата пред Хашкиот
трибунал.
„Во текот на војната емитуваше најцрна пропаганда против српскиот
народ...Не претставуваа како најозлогласени злосторници“, рече
поранешниот потполковник Радојчиќ.
Додаде дека тој „лично видел кога бомбата ја погодила телевизиската
зграда“.
„Бев среќен поради тоа“, изјави сведокот.
Инцидентот, во кој едно лице загинало, а 28 биле повредени,
првично беше вклучен во обвинението за воени злосторства против
Младиќ, кој беше воен командант на ВРС, но, пред почетокот на
судењето, оваа точка беше изземена.
Радојчиќ потврди дека тој, исто така, го погодил училиштето
“Алекса Шантиќ“ во Сараево со истиот тип на бомба, на 7 април 1995
година, поради тоа што оваа зграда била „легитимна воена цел“.
„Го нарекуваа училиште, а всушност беше центар за обука на
специјалните сили [на босанската армија]“, рече тој.
Во бомбардирањето на училиштето загинало едно, а биле повредени
три лица.
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Радојчиќ рече дека стратегијата на босанските Срби била да ги
заштити своите луѓе околу Сараево и да го спречи пробивот на
бошњачките сили.
„Нашата цел не беше блокирање на цивилите. Немаше целосна
блокада на Сараево, ние секогаш им дозволувавме на цивилите да
заминат. Нашиот непријател тоа не го дозволуваше“, рече тој.
Сведокот потенцира дека илиџанската бригада отворала оган само
врз воени цели во градот, со наредба од своите команданти на врвот.
Како и претходните сведоци на одбраната на Младиќ, Радојчиќ
рече дека никогаш не добил, ниту дал наредба да се напаѓаат или
тероризираат цивили.
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23 ЈУНИ 2014

Случај Младиќ: Немало
гранатирање на цивилите во
Сараево
Судењето на Ратко Младиќ, кое беше прекинато
поради здравствени проблеми на поранешниот
командант на војската на босанските Срби, продолжи
со сведоштво на поранешно воено лице, кое што
негираше дека цивилите во опколено Сараево биле
неселективно гранатирани.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Милош Шкрба, сведок за одбраната, поранешен командант на една
од четите на војската на Република Српска, ВРС, кои за време на
опсадата на Сараево биле распоредени по околните ридови, пред
Хашкиот трибунал во понеделник изјави дека неговата единица
воопшто немала тешка артилерија, дека тој некогаш ниту издал,
ниту добил наредба да пука врз цивилите во градот.
Тој негираше дека ВРС била одговорна за гранатирање на сараевскиот
пазар Маркале на 28 август 1995 година, кога беа убиени 44, а ранети
75 граѓани, образложувајќи дека неговата чета немала минофрлачи
од 120 милиметри стационирани во селото Студенковиќи, од каде,
според истрагата, гранатата можела да биде исфрлена.
Шкрба негираше дека снајперскиот истрел кое го ранило
тригодишното девојче Аниса Пита, додека се играло пред нејзината
куќа во населбата Широкача во Сараево, на 19 декември 1992 година,
дошол од позициите на неговата единица.
Шкрба нагласи дека неговата чета немала ниту снајперски пушки,
ниту обучени снајперисти. Додаде дека од позициите на неговата
единица, дури и не можела да се види куќата на семејството Пита.
Сведокот тврдеше дека неговата чета, за време на опсадата, ги
пропуштала сите хуманитарните конвои во Сараево.
„Дури и не ги контролиравме. Воената полиција го правеше тоа
на контролните пунктови...Сите конвои помина непречено“, рече
Шкрба.
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Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница, за прогон на
муслиманите и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој достигнал
обем на геноцидот во седум општини, за тероризирање на
населението во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Неговото судење беше прекинато минатата недела, бидејќи Младиќ
имаше стомачен грип.
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20 ЈУНИ 2014

Судeњето на Младиќ
повторно прекинато поради
болест
Судењето на поранешниот воен лидер на босанските
Срби, Ратко Младиќ, обвинет за воени злосторства,
кое неколку пати досега беше прекинувано поради
неговата влошена здравствена состојба, повторно е
прекинато, поради хоспитализација на обвинетиот.
JUSTICE REPORT
Судскиот процес против Младиќ неделава не се одржа, бидејќи тој
во понеделник беше преместен во болницата во Броново во Хаг,
поради, како што им изјави на судиите неговиот адвокат, Бранко
Лукиќ, стомачен грип.
По еднодневна хоспитализација и третманот што го примил,
Младиќ бил вратен во болницата во притворот на Хашкиот трибунал
во Шевенинген.
Судијата претседавач, Алфонс Орие, рече дека Младиќ не се откажал
од своето право да присуствува на судењето и затоа таа не може да
продолжи во негово отсуство.
Младиќ, во текот на судскиот процес, кој започна во 2012 година,
веќе имаше два мозочни удари.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница, за прогон на муслиманите и
Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој достигнал обем на геноцидот
во седум општини, за тероризирање на населението во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Сé уште е нејасно дали судењето ќе продолжи следната недела.
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13 ЈУНИ 2014

Нападот на пазарот Маркале
бил „наместена работа“
Офицер на војската на Република Српска, на судењето
на Ратко Младиќ обвинет за воени злосторства,
изјави дека бошњачките сили стојат зад нападот
на пазарот Маркале во Сараево во 1994 година, во кој
загинаа повеќе од 60 луѓе.
JUSTICE REPORT
Милорад Батиниќ, сведок на одбраната, кој за време на војната во
Босна и Херцеговина им бил преведувач на воените набљудувачи
на ООН, оваа недела, на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал,
изјави дека офицер на војската на Република Српска, ВРС, изјавил
оти верува дека смртоносниот напад на пазарот во Сараево бил
наместена работа за да се инкриминираат Србите.
Тој рече дека офицерот Марко Лугоња, на набљудувачите на ООН по
експлозијата на 5 февруари 1994 година, им рекол оти врз основа на
телевизиските снимки, тој е „уверен дека настанот бил наместен“.
„Рече: ’Мојата служба сними сè и ми кажа што се случило...
Погледнете ги оние двајца мажи, кои бегаат од местото на нападот.
Тоа е сомнително. Гледајте, рече тој, тука има една пластична нога.
Од каде ногата се најде тука, кога нема тело?’“.
„Погледнете ги оние пирамиди од компири на тезгите, ниту еден
единствен компир нема паднато. Погледнете ги шишињата на
тезгите, ниту едно не е скршено, ниту едно паднало“, ги цитираше
сведокот зборовите на офицерот на ВРС.
Додаде дека Лугоња им сугерирал на набљудувачите на ООН, дека
телата на пазарот биле донесени од друго место и дека „бројот на
убиени и ранети е премногу голем за една граната“.
Офицерот на босанските Срби рекол оти неговите сили не го
извршиле нападот, бидејќи „тоа воопшто не било во нивен интерес“.
На Младиќ му се суди за тероризирање на граѓаните на Сараево
со долготрајно гранатирање и снајперски оган. Во обвинението се
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наведува дека граната исфрлана од српските позиции на пазарот
Маркале во февруари 1994 година, убила 66, а ранила 140 лица.
На Младиќ му се суди и за геноцидот во Сребреница и во уште седум
други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ земјата и
за земање на мировници на ООН во заложништво.
Судењето продолжува в понеделник.
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09 ЈУНИ 2014

Младиќ „се обидел да се бори
против српските паравоени
пљачкосувачи“
Поранешниот припадник на полицијата на
босанските Срби, Драгомир Андан, сведочеше дека
неговиот воен командант, Ратко Младиќ, во 1992
година, му рекол оти најголем проблем за Република
Српска, РС, е борбата против паравоените групи.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Андан, поранешен инспектор во Министерството за внатрешни
работи на Република Српска, на судењето на Младиќ, кој пред
Хашкиот трибунал е обвинет за воени злосторства, во петокот
изјави дека во јули 1992 година, од Главниот Штаб на војската на
босанските Срби му било кажано да замине во областа на Зворник,
за да се бори против паравоената единица наречена Жолти оси.
Додаде дека потоа заминал на состанок во штабот и дека во собата во
која бил влегол Младиќ и му рекол: „Добредојде во клубот на чесните
луѓе“.
„Ме замоли да рапортирам за состојбата во Зворник, Бијељина и
Брчко. Кога завршив, ми рече дека најголем проблем на Република
Српска е борбата против паравоените формации“, изјави Андан.
„Рече дека не можеме да ги стабилизираме првите позиции, додека
не расчистиме со паравоените сили, кои имаа една цел, ограбување
и протерување на невините цивили од несрпска националност“,
рече тој.
Нагласи дека Младиќ му кажал оти улогата на полицијата е да се
осигура безбедноста на сите несрпски цивили.
„Младиќ рече дека ова е најлошата војна што постоела, бидејќи се
бориме против луѓе кои зборуваат на ист јазик. Кажа оти мораме да
бидеме свесни дека нашата улога е да се погрижиме, сите муслимани
и Хрвати кои се наоѓаат на територијата на Република Српска, а кои
не му наштетиле на српскиот народ, да бидат заштитени. Ми рече
дека мораме да ја имаме предвид Женевската конвенција“, рече тој.
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На Младиќ му се суди за тероризирање на граѓаните на Сараево, за
геноцидот во Сребреница и во уште седум други општини, за прогон
на Бошњаците и Хрватите низ земјата и за земање на мировници
на ООН во заложништво.
Судењето продолжува.
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05 ЈУНИ 2014

Поставена спомен плоча за
Младиќ крај Сараево
Спомен плоча во чест на поранешниот воен
командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, кому
му се суди за геноцид и други злосторства во Босна и
Херцеговина, е подигната на еден рид над Сараево.
JUSTICE REPORT
Спомен плочата во чест на Младиќ, е поставена во сараевската
населба Враца, на територијата на ентитетот на босанските Срби,
Република Српска, од страна на боречката организација на Источно
Ново Сараево.
„На ова место, на 19 мај 1992 година, командантот на Главниот штаб
на војската на Република Српска, Ратко Младиќ, изврши смотра на
два баталјона на самоорганизираниот народ на општината Ново
Сараево“, пишува на плочата.
Претседателот на боречката организација на Источно Ново Сараево,
Драгиша Тушевљак, изјави дека со поставување на спомен плочата
била одбележана годишнината од формирањето на Првата сараевска
моторизирана бригада на војската на Република Српска.
На Младиќ пред Хашкиот трибунал му се суди за воени злосторства,
меѓу кои и тероризирање на граѓаните на Сараево со гранатирање и
снајперски оган, кое траело од 1992 до 1995 година.
При тоа биле убиени и ранети илјадници цивили, и мажи и
жени, од сите возрасти, вклучувајќи и деца и стари лица, стои во
обвинението.
Сараевскиот градоначалник, Иво Комшиќ, во четвртокот издаде
соопштение во кое Младиќ го нарекува „воен злосторник“, додавајќи
дека поставувањето на плочата во негова чест, праќа „лоша порака“.
Едина Каменица, сараевска новинарка, кој опширно пишувала за
злосторствата на силите на босанските Срби во населбите Враца и
Грбавица, за БИРН изјави дека поставувањето на спомен плочата е
апсурд.
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„Апсолутно нема никаква смисла да му се постави плоча на Младиќ
на ова место, по таквите злосторства. Но, исто така би рекла дека
нема никаква смисла да му се постави плоча каде било. Ова, за жал,
само говори за системот на вредности што го гледаме денес во
Босна“, вели Каменица.
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05 ЈУНИ 2014

Бошњаците од Пале заминале
„плашејќи се од одмазда“
Поранешниот претседател на општинската власт
во Пале, на судењето на поранешниот командант
на војската на Република Српска, ВРС, Ратко
Младиќ, обвинет за воени злосторства, изјави дека
Бошњаците не биле протерани од овој регион, туку
дека заминале доброволно.
JUSTICE REPORT
Здравко Чворо, претседател на општинската власт во Пале, на
судењето на Младиќ кој е обвинет за воени злосторства во Хашкиот
трибунал, во средата изјави дека Бошњаците во пролетта 1992
година, доброволно ја напуштиле неговата општина.
Рече дека тие побарале дозвола од српските општински власти да
заминат во Сараево, бидејќи поради убиства на Срби во други места,
се плашеле од одмазда.
Чворо тврдеше дека српските власти прво барале од нив да останат,
но, дека сепак, на 18 април, се согласиле со нивните барања и го
организирале нивното заминување со полициска придружба.
За време на вкрстеното испрашување, хашкиот обвинител му рече
на Чворо оти во барањето на Бошњаците стои дека тие бараат да им
биде дозволено да ја напуштат територијата, бидејќи во Пале биле
изложени на малтретирање и заплашување.
Но, Чворо одговори дека тој лично се обидел да им објасни дека
не мора да заминуваат. Некои Срби, кои одлуката ја сфатиле како
премолчено одобрение да се упаѓа во домовите на Бошњаците, биле
брзо уапсени од полицијата, додаде сведокот.
Чворо нагласи дека српските власти придружувале 400 Бошњаци
кон Сараево, откако тие претходно во Пале биле донесени од градот
Братунац.
„На некој начин сметавме дека сме одговорни за нивна заштита и
обезбедување“, рече Чворо.
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Иако одби овие Бошњаци да ги нарече затвореници, бидејќи, како
што рече, „тие не ги затвориле“, тој призна дека „сепак тие не биле
ниту слободни“.
„Очигледно дека не биле законски лишени од слобода“, додаде тој.
На Младиќ му се суди за геноцид во Сребреница и во уште седум
други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, вклучувајќи го и Пале, за тероризирање на жителите
на Сараево, како и за земање на мировници на ООН како заложници.
Судењето продолжува.
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ВРС никогаш „не ја
исклучувала електричната
енергија во Сараево“
На судењето на поранешниот воен командант на
војската на Република Српска, ВРС, Ратко Младиќ,
обвинет за воени злосторства, беше речено дека за
време на војната, неговите сили никогаш намерно
не им го прекинале снабдувањето со електрична
енергија на цивилите во Сараево.
JUSTICE REPORT
Вељко Лубура, сведок на одбраната, кој за време на војната бил
директор на претпријатието “Електропренос“ од Илиџа, населба во
Сараево, на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал во вторникот
изјави, дека никогаш од политичките и воени водачи на босанските
Срби, не добил наредба да се запре снабдувањето со електрична
енергија на опколениот град.
„Тоа не би го направил дури и да имав добиено такви инструкции.
Сите мои работници и јас, дававме се од себе, и српската и
муслиманската страна да имаат доволно електрична енергија“,
изјави сведокот.
Младиќ е обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево со
долготрајно гранатирање и снајперски оган. Во обвинението се
тврди дека раководството на босанските Срби им го прекинувало
на цивилите во Сараево дотокот на електрична енергија, вода
и гас, користејќи го ова како начин да се изврши притисок врз
бошњачките власти.
На Младиќ му се суди и за геноцид во Сребреница и уште седум
други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите и за земање на
мировници на ООН во заложништво.
Лубура изјави дека бошњачките сили, а не војниците на Младиќ,
ги попречувале поправките на надземните електрични водови,
неопходни за испорака на електрична енергија во градот, од кои
повеќето биле лоцирани на нивна територија.
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Како пример, Лубура наведе дека Бошњаците ја спречиле
поправката на трафостаницата во Вогошќа, за да го спречат дотокот
на електрична енергија во воената фабрика што се наоѓала на
територијата на босанските Срби. Тој посочи дека заради ова и
цивилите во Сараево немале електрична енергија.
Сведокот ги обвини бошњачки борци за гранатирање на друга
трафостаница и за прекин на доводот на електрична енергија.
Лубура сведочеше дека во јули 1993 година, тој понудил пренос
на електричната енергија која била обезбедена од Црна Гора, до
сараевските населби Отока и Скендерија. За реализација на ова, била
потребна поправка на далноводот во градот, но „муслиманите не
биле заинтересирани за такво нешто“, рече тој.
За време на вкрстеното испрашување, обвинителите се повикаа
на документи кои докажуваат дека српската страна ја попречувала
поправката на електричните инсталации, но сведокот се држеше до
своите ставови.
Потенцира дека не знаел оти војската на Република Српска, ВРС, од
бошњачките сили барала „воени отстапки“ во замена за снабдување
на градот со електрична енергија.
„Одговорно тврдам дека снабдувањето со електрична енергија во
Сараево никогаш не беше прекинато, освен кога имаше дефект...
Сараево имаше електрична енергија“, повеќепати изјави Лубура,
дури и откако му беше презентиран документ во кој се вели дека
централното градско подрачје на градот, во 1993 година, немало
електрична енергија цели 140 дена.
Судењето продолжува.
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Ратко Младиќ „не се криел“
по војната
Воениот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ, од 1997 до 2001 година, живеел нормално во
својот стан во Белград, изјави неговиот поранешен
офицер за безбедност, на судењето за воени
злосторства што против Младиќ се води во Хаг.
JUSTICE REPORT
Драган Лаловиќ, поранешен командант на единицата на војската
на Република Српска, задолжена за безбедноста на Младиќ, пред
меѓународниот суд во понеделникот изјави дека Младиќ дошол
во Србија во март 1997 година и дека не се криел, и покрај тоа што
во 1995 година Хашкиот трибунал го обвинил за наводни воени
злосторства.
„Тој отиде во својот стан [во Белград]...никогаш не престана да
живее во тој стан...Повремено заминуваше во некои воени објекти,
но повторно се враќаше во станот“, рече Лаловиќ.
Тој истакна дека Младиќ живеел релативно нормален живот во
Белград.
„Не му помагав на Младиќ да се сокрие, бидејќи, додека тој беше
во Србија, не се криеше...Се движеше по Белград како и секој друг
граѓанин, одеше на пазар...во самопослуга да купи леб... на фудбалски
натпревари“ , објасни тој.
Лаловиќ потврди дека бил свесен за обвиненијата за воени
злосторства и за меѓународната потерница по Младиќ, но додаде
дека тој имал наредба од војската на босанските Срби да го заштити.
Српските власти издале налог за негово апсење дури во 2002 година.
На прашање на обвинителството, дали Младиќ ја посетил касарната
Топчидер во Белград, каде што во 2004 година биле убиени двајца
армиски офицери, сведокот првично одговори одречно.
Но, по дополнително поставени прашања, тој призна дека Младиќ,
во една пригода, го посетил Топчидер, за да разговара со некои

- 359 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

војници, босански Срби, кои биле задолжени за негова безбедност и
кои биле стационирани таму.
Обвинителството цитираше делови од интервјуто што за БИРН го
даде таткото на еден од полицајците кои беа убиени, кој обвини дека
тие биле убиени затоа што го виделе Младиќ во касарната.
„Не знаев дека тоа место во Топчидер воопшто постои, сé додека не
се случи тоа...Не знам каква врска имам јас со тоа, јас тогаш веќе бев
во пензија...Не можам да верувам дека тоа така се случило“,одговори
Лаловиќ.
По убиството на војниците, српската армија и воениот суд, започнаа
истрага која заклучи дека едниот војник го убил другиот, а потоа
извршил самоубиство.
Но, истрага иницирана од семејствата и со поддршка на државна
комисија, покажа дека трето, непознато лице, ги убило војниците.
Резултати за овој случај, допрва се очекуваат од понатамошната
истрага.
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Трупите на Ратко Младиќ „не
го гранатирале Маркале“
Двајца поранешни припадници на војската на
босанските Срби, на судењето на нивниот воен
командант, Ратко Младиќ, изјавија дека бошњачките
сили се одговорни за нападите врз цивилите во
опколениот град Сараево.

Ратко Младиќ во судница. ICTY.

JUSTICE REPORT
Славко Генго, кој оваа недела се појави како сведок на одбраната
на судењето на Младиќ во Хашкиот трибунал, изјави дека
гранатирањето на пазарот Маркале и на улицата “Васа Мискин“ во
Сараево, како и на центарот во градот Тузла, во кои напади загинаа
стотици граѓани, било „изведено“ од страна на бошњачките власти
во Сараево.
Генго, поранешен командант на еден од баталјоните на Првата
романијска бригада на војската на Република Српска, ВРС, рече дека
бошњачките сили, а не Србите, се одговорни за експлозиите на
пазарот Маркале во февруари 1994 и август 1995 година.
Додаде дека војската на босанските Срби побарала, да се формира
заедничка комисија која ќе испита кој е одговорен за првиот напад
врз Маркале, но, дека босанската армија го одбила овој предлог.
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„Муслиманите го отфрлија, веројатно затоа што се плашеа од
вистината, бидејќи ќе се докажеше дека она што се случи на Маркале
беше режирано во Сараево, исто како и другите изрежирани настани
претходно- во улицата “Васа Мискин“, на Маркале уште еднаш,
истото го направија во Тузла; сите овие нешта беа наместени“, рече
Генго.
Поранешниот командант на армијата на босанските Срби, Младиќ,
е обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево со долготрајно
гранатирање и снајперски оган, за геноцид во Сребреница и уште
седум други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите и за
земање на мировници на ООН во заложништво.
Во обвинението против Младиќ се тврди дека во февруари 1994
и август 1995 година, неговите единици го гранатирале пазарот
Маркале, но гранатирањето на улицата “Васа Мискин“ во мај 1992 и
на Тузла во мај 1995, не се вклучени во неговото обвинение.
Вториот сведок на одбраната оваа недела, Драган Малетиќ, на
судењето изјави дека снајперистите на армијата на Босна и
Херцеговина, убиле голем број цивили во сараевските населби
Грбавица и Враца, за време на опсадата.
„Нашиот непријател неселективно користеше оган, без оглед на тоа
дали ќе бидат погодени цивили или војници на наша страна“, рече
Малетиќ, поранешен заменик командант на баталјонот на ВРС за
оваа област.
Малетиќ рече дека иако неговиот баталјон „трпел загуби“, никогаш
не отворил оган врз цивилите во градот, особено не снајперски
оган, бидејќи тоа било строго забрането со „постојана наредба“ на
повисоката команда.
Судењето на Младиќ ќе продолжи следната недела.
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Младиќ знаел за
злосторствата на Батко во
Грбавица
Судењето на Ратко Младиќ продолжи со сведочење
на Бранко Радан, сведок на одбраната, кој призна
дека биле извршени злосторства врз Бошњаците
и Хрватите во населбата Грбавица во Сараево, но,
негираше дека српските власти ги протерувале
жителите на оваа населба.
JUSTICE REPORT
Радан, кој во 1992 и 1993 година бил на чело на српската општина
Ново Сараево, изјави дека „група од девет лица, кои дошле од
страна“, ги извршиле злосторствата на Грбавица, создавајќи им
„големи проблеми“ на властите.
Тој рече дека групата била предводена од Веселин Влаховиќ, познат
како Батко .
„Ние не им дававме поддршка. Гледавме да ги тргнеме од нашата
територија на секој можен начин. На крајот успеавме да го направиме
тоа, во соработка со воената и цивилна полиција“, рече Радан.
Радан, сепак, не одговори на прашањето, кога групата на Влаховиќ
била избркана и кога ја напуштила оваа населба.
„Батко , чии злосторства се познати, беше тргнат од нашата
територија во 1992 или 1993 година. Тој се врати подоцна, но тој
тогаш беше отстранет трајно“, рече сведокот, објаснувајќи дека ја
напуштил функцијата претседател на општинската власт во март
1993.
Радан рече дека „криминалците воопшто не биле дел од системот.
Тие носеле униформи, но не формирале единици“.
Додаде дека околу 300 граѓани од несрпска националност, кон крајот
на септември 1992 година, ја напуштиле Грбавица со преминување
на реката Миљацка и поминале во делот од градот кој се наоѓал под
бошњачка, односно муслиманска контрола.
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Нагласи дека не се работело за депортација, туку дека Бошњаците
заминале за да „бидат побезбедни“, бидејќи нивните куќи во
Грбавица, се наоѓале на самиот фронт.
„Соседите се договорија да го минат мостот, бидејќи не можеа повеќе
да го издржат огнот на првите борбени позиции... Ова беше гест на
добра волја. Никој не ги депортираше...Властите не учествуваа во тој
договор“, рече Радан.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска,
ВРС, е обвинет за тероризирање на граѓаните на Сараево, за геноцид
во Сребреница и во уште седум други општини, за прогон на
Бошњаците и Хрватите и за земање на припадници на УНПРОФОР
како заложници.
Минатата година, Судот на Босна и Херцеговина го осуди Веселин
Влаховиќ на 45 години затвор за злосторства извршени во Грбавица.
За време на вкрстеното испрашување, обвинителот Камил Бајблс,
го соочи сведокот Радан со тврдењето дека властите на Република
Српска знаеле за злосторствата на Влаховиќ во Грбавица, но дека
ништо не сториле за да ги спречат или казнат. „Тие можеби знаеле,
но јас не сум знел дека знаат“, одговори Радан.
Цитирајќи ги белешките на Младиќ од јули 1992 година, обвинителот
на сведокот му предочи дека и командантот на ВРС, „знаел дека
Батко ја тероризира Грбавица“. „Тој веројатно го знаел тоа, бидејќи
ние покренавме иницијатива за негово отстранување“, рече Радан.
Судењето на Младиќ продолжува во петок, на 23 мај.
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Силите на босанските Срби
„никогаш не целеле“ цивили
во Сараево
Поранешниот офицер на војската на босанските Срби,
Предраг Трапара, сведочеше во одбрана на неговиот
поранешен командант, Ратко Младиќ, во Хаг, при што
изјави дека неговата единица не отварала намерно
оган врз цивили.
JUSTICE REPORT
Трапара, поранешен командант на Првата сараевска моторизирана
бригада на војската на босанските Срби, на судењето на Младиќ пред
Меѓународниот трибунал во вторникот, изјави дека неговите трупи
само ги бранеле своите позиции од нападите на бошњачките сили
од Сараево.
Додаде дека никогаш не добил наредба, ниту пак постоеле било
какви намери, за тероризирање на населението во Сараево или за
предизвикување на цивилни жртви.
Според Трапара , од неговата команда тој постојано добивал наредби
за оган само врз непријателски трупи и насочени само кон позициите
на босанската армија, на кои бил „сигурен дека нема цивили“.
Тој тврдеше дека босанската армија „ги злоупотребила“ цивилните
објекти во сараевската населба Лукавица, користејќи ги како воени
позиции.
На Младиќ му се суди за геноцид во Сребреница и во уште седум
други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, за тероризирање на жителите на Сараево со
долготрајни кампањи на гранатирање и снајперски оган, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Трапара ги негираше тврдењата на обвинителството, дека војската
на босанските Срби запирала конвои со хуманитарна помош
наменета за цивилите во Сараево, користејќи го ова како средство
за војување.
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Обвинителот Милбер Шин, го праша сведокот дали знае дека
припадниците на Сараевско-романискиот корпус на војската на
босанските Срби, извршиле воени злосторства.
Трапара одговори: „Имаше воени злосторства, но сторителите не
беа припадници на корпусот, туку „слободни стрелци“...Верувам
дека од наша страна немало воени злосторства“.
Обвинителот го доведе во прашање кредибилитетот на сведокот,
прашувајќи го, дали тој, во есента 1991 година, бил уапсен во Сараево,
додека транспортирал големи количини на оружје и муниција, што
Трапара не го негираше.
Младиќ ја започна својата одбрана во понеделникот, повикувајќи
го како прв сведок поранешниот офицер на војската на босанските
Срби, Мило Сладоје, кој негираше дека неговите сили намерно
пукале во цивилите во Сараево.
Сладоје рече дека војската „ исклучиво се бранела“ од нападите на
бошњачките сили стационирани во градот.
Судењето на Младиќ продолжува во среда.
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Ратко Младиќ започна со
својата одбрана
Поранешниот командант на војската на босанските
Срби, Младиќ, пред Хашкиот трибунал ја започна
својата одбрана по обвинението за геноцид и
злосторства против човештвото извршени за време
на конфликтот 1992-1995.
72-годишниот поранешен командант на босанските Срби, во
понеделникот го повика својот прв сведок на одбраната кој сведочеше
пред судот на ООН, во обид да докаже дека е невин по обвинувањата
за некои од најголемите злосторства во босанската војна.
Нему му се суди за геноцид во Сребреница и во уште седум
други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, за тероризирање на жителите на Сараево со
долготрајни кампањи на гранатирање и снајперски оган, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Младиќ, како прв сведок го повика Миле Сладоје, поранешен офицер
на војската на босанските Срби, кој за време на војната делувал во
околината на Сараево. Сладоје сведочеше дека никогаш не му било
наредено да цели цивили во градот под опсада.
Трибуналот дозволи, доказната постапка на Младиќ да трае 207,5
часа, односно исто онолку време колку што му беше дадено и на
обвинителството во овој случај, и да бидат сослушани 336 сведоци,
што тој ги предложи.
Имињата на сведоците не се познати, иако според неговите
адвокати, 122 од нив, веќе сведочеле во одбрана на поранешниот
политички водач на босанските Срби, Радован Караџиќ во Хашкиот
трибунал.
Судењето на поранешниот воен лидер на босанските Срби започна во
2012 година, откако тој помина повеќе од една деценија во бегство.
Минатиот месец, Хашкиот трибунал го одби неговото барање за
поништување на обвиненијата за геноцид и воени злосторства,
образложувајќи дека обвинителството презентирало доволно
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докази кои укажуваат на тоа дека воениот генерал би можел да биде
прогласени за виновен по сите 11 точки од неговото обвинение.
Младиќ го нарече Хашкиот трибунал „Ѓаволски суд“ формиран
само за да ги гони Србите, потенцирајќи дека тој не го признава
за легитимен суд. Неговото судење неколку пати до сега беше
прекинувано, поради неговите здравствени проблеми.
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Одбиено барањето на Младиќ
за ослободување
МКТЈ го отфрли барањето на поранешниот
командант на војската на Република Српска, Ратко
Младиќ, за ослободување од обвиненијата за геноцид
и воени злосторства.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Судиите на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна
Југославија, МКТЈ, во вторник го отфрлија барањето на Младиќ
за негово ослободување, со образложение дека обвинителството
досега презентирало доволно докази, кои укажуваат на можноста,
воениот генерал да биде прогласен за виновен по сите 11 точки од
обвинението поднесено против него.
Судијата претседавач, Алфонс Орие, изјави дека од доказите
презентирани од обвинителството, би можело да се заклучи дека
Младиќ, за време на конфликтот 1992-1995, бил активен учесник во
здружен злосторнички потфат.
„Советот смета дека постојат докази, врз кои, доколку бидат
прифатени, разумен пресудувач би можел да биде уверен, надвор
од разумно сомневање, во постоењето на заеднички злосторнички
потфат на членовите на раководството на босанските Срби и војската,
вклучувајќи ги и обвинетиот Младиќ и [поранешниот политички
лидер] Радован Караџиќ, чија цел била трајно отстранување на
несрпското население од српските територии, преку вршење на
злосторства“, рече судијата.
Орие додаде дека сведоците на обвинителството, експертите и
материјалните докази, биле доволно квалитетни и бројни, и дека
можат да доведат до заклучок оти Младиќ е виновен за геноцид
извршен во 1992 година во седум босански општини и во 1995
година во Сребреница.
Тој цитираше изјави на сведоци на масовните убиства во Приједор,
Фоча, Власеница и Сребреница, како и извадоци од воениот дневник
на Младиќ, велејќи дека и тие можат да доведат до заклучок оти
Младиќ бил свесен за злосторства извршени од страна на неговите
подредени, во периодот 1992-1995.
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Судијата особено ги истакна сведоштвата на поранешните војници
на силите босанските Срби, Дражен Ердемовиќ и Момир Николиќ,
осудени за учество во убиствата во Сребреница, кои сведочеа против
Младиќ.
„Николиќ сведочеше дека во попладневните часови на 13 јули
1995, тој се сретнал со Младиќ на крстопат во Коњевиќ Поле, каде
што имало бошњачки затвореници. Младиќ им се приближил и
им рекол дека не треба да се грижат. Кога се вратил во возилото,
Николиќ го прашал што навистина ќе се случи со затворениците,
на што Младиќ одговорил со насмевка и гест со раката по средината
на своето тело, од што сведокот Николиќ заклучил дека тие ќе бидат
убиени“, објасни Орие.
Осврнувајќи се на доказите поврзани со обвиненијата против Младиќ
за мачење и сексуално насилство, Орие изјави дека сведоците јасно
ставиле до знаење оти во логорите на силите на босанските Срби,
преживеале „суров и нехуман третман“.
Тој цитираше сведок кој пред МКТЈ изјави: „Тие знаеја дека силувана
жена никогаш не може да зацели. Сакаа да не уништат“.
Судијата додаде дека судот внимателно ги разгледал доказите во
врска со обвиненијата што го товарат Младиќ за тероризирање
на цивили во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници, заклучувајќи дека „постојат доволно докази за овие
точки“.
Адвокатите на Младиќ тврдеа оти немало докази дека Младиќ
имал геноцидни намери или дека го наредил стрелањето на
7.000 заробени Бошњаци од Сребреница, во јули 1995, како и дека
обвинителството не докажало дека Младиќ бил учесник во здружен
злосторнички потфат, со цел истребување и протерување на
бошњачкото население.
Судењето на поранешниот воен командант на босанските Срби,
започна во 2012 година, откако претходно, тој, повеќе од една
деценија, беше во бегство. Неговите адвокати ќе започнат со својата
доказна постапка следниот месец.
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08 АПРИЛ 2014

Одлука по барањето за
ослободување на Младиќ на
15 април
Судскиот совет на Хашкиот трибунал, одлуката по
барањето на одбраната на Ратко Младиќ, за негово
ослободување, ќе ја донесе откако обвинителството
ќе го заврши својот случај, на 15 април.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Одбраната на Младиќ, минатиот месец од Судскиот совет побараа
да ги отфрли сите обвиненија, кои го товарат поранешниот воен
командант на војската на Република Српска, ВРС, за геноцид во
Сребреница, за прогон на Бошњаците и Хрватите, кој што во седум
други општини достигнал степен на геноцид, за тероризирање на
граѓаните на Сараево и за земање на припадници на мировните
сили на ООН како заложници.
Бранителите на Младиќ образложија дека обвинителството, не ја
докажало вината на обвинетиот во текот на доказната постапка,
која заврши во декември минатата година.
Обвинителството побара од советот да го одбие ова барање,
образложувајќи дека понудиле стотици сведоци и илјадници докази,
што јасно покажуваат дека Младиќ бил еден од „најистакнатите
членови на здружениот злосторнички потфат“ и дека имал клучна
улога во злосторствата.
Судењето на Младиќ започна во мај 2012 година. Доколку барањето
за ослободување биде одбиено, тогаш во мај, одбраната треба да
започне со презентација на своите докази.
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Одбраната на Младиќ негира
дека тој имал геноцидни
намери
Одбраната на Ратко Младиќ, изјави дека
поранешниот командант на војската на босанските
Срби, за време на војната во БиХ, не дал наредба за
извршување на ниту едно злосторство.
JUSTICE REPORT
На третиот ден од расправата по барањето за ослободување на Младиќ
од обвиненијата за геноцид во Сребреница и во други општини, како
и од сите други точки од обвинението, адвокатот Дејан Иветиќ, пред
Хашкиот суд во средата, изјави дека обвинителството не успеало да
докаже ниту една точка од обвинителниот акт.
Обвинителството изјави дека ја докажало вината на Младиќ по
сите точки од обвинението. За потсетување, Младиќ е обвинет за
геноцид, односно за убиство на над 7.000 Бошњаци во Сребреница,
откако на 11 јули 1995 година, војската на Република Српска ја зазела
оваа енклава.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, што добил размер на геноцид во 7 општини, за
тероризирање на цивилите во Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
Одбраната смета дека не е докажано оти Младиќ имал „геноцидни
намери“ кон Бошњаците од Сребреница како етничка група.
Иветиќ истакна дека Младиќ, во извесна смисла, се противел на
воените цели на босанските Срби, осврнувајќи се на зборовите
на Младиќ изречени во собранието на Република Српска, кога
тој изјавил дека „не сака војна со муслиманите и Хрватите како
народи“, туку, само со нивните лидери екстремисти.
Иветиќ додаде дека Младиќ немал ниту команда, ниту контрола над
паравојската и полициските единици што извршиле злосторства
во Босна и Херцеговина, укажувајќи дека тие биле под команда на
поранешниот претседател на босанските Срби, Радован Караџиќ,
кому, исто така, му се суди во Хаг.

- 372 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

Обвинителот, Дермот Грум, рече дека, сепак доказите покажуваат
оти полицијата и паравојската вршеле злосторства против
несрпското население, „во партнерство со војската на босанските
Срби“.
„Учесниците во здружениот злосторнички потфат, продолжиле да
ја користат паравојската и тие со години знаеле дека паравојската
вршела злосторства“, рече Грум.
Тензиите меѓу Младиќ и Караџиќ, според обвинителите, и покрај
повремените несогласувања, „никогаш не ја загрозиле целта на
заедничкиот злосторнички потфат“.
Коментирајќи го тврдењето на одбраната, дека Младиќ никогаш не
наредил извршување на злосторство, судијата претседавач, Алфонс
Орие, му го предочи на Иветиќ пресретнатиот разговор, кога
командантот на војската на Република Српска наредил артилериски
напад врз сараевската населба Пофалиќи, во пролетта 1992 година,
бидејќи таму „немало многу српско население“.
Оспорувајќи ја автентичноста на снимката, Иветиќ, по
консултациите со обвинетиот, објасни дека Младиќ бил загрижен
дека Србите што останале во Пофалиќи, по гранатирањето, би
можеле да станат цел на „одмазднички“ напади на локалните
Бошњаци.
Судијата Орие рече дека Судскиот совет наскоро ќе донесе одлука
по барањето на Младиќ за ослободување. Доколку барањето биде
одбиено, одбраната на Младиќ, на 13 мај, ќе треба да започне со
презентирање на својата доказна постапка.
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18 МАРТ 2014

Обвинителство побара
отфрлање на барањето за
ослободување на Младиќ
Обвинителството на Хашкиот Трибунал, изјави дека
доказите веќе покажале оти воениот командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, извршил
воени злосторства и побара, неговото барање за
ослободување, поднесено на половина од судскиот
процес, да биде одбиено.
ДЕНИС ЏИДИЌ
„Обвинителството повика стотици сведоци и презентира
илјадници докази. Овие докази јасно ја покажуваат вистината за
сите злосторства и кривични дела од обвинението, за улогата на
Младиќ во овие акти и неговата одговорност“, изјави во вторникот
обвинителот, Дермот Грум, пред судиите на Меѓународниот суд.
Младиќ, во понеделникот, на половина од судскиот процес против
него, побара ослободување, тврдејќи оти „немало докази“ дека тој
извршил геноцид и други воени злосторства.
Сепак, обвинителот рече дека Младиќ и поранешниот претседател
на босанските Срби, Радован Караџиќ, кому, исто така, му се суди во
Хаг, биле „најистакнатите членови на заедничкиот злосторнички
потфат“.
„Сите докази јасно покажуваат дека Младиќ бил клучна фигура во
етаблирањето на здружениот злосторнички потфат, од мај 1992 до
ноември 1995 година, во насока на трајно и насилно отстранување
на Бошњаците и Хрватите, преку етничко чистење, прогон, убиства
и други злосторства“, рече Грум.
Одбрана на Младиќ од судот побара да ги отфрли сите точки од
обвинението што Младиќ го товарат за геноцид во Сребреница,
за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина,
што добил размер на геноцид во 7 општини, за тероризирање на
цивилите во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
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Но, обвинителот рече дека сите злосторства наведени во
обвинението, биле користени како начин за исполнување на целите
на заедничкиот злосторнички потфат на босанските Срби, за време
на војната.
„Теророт вршен врз Сараево, со гранатирање и снајперски оган, бил
начин да се изврши притисок врз бошњачката влада и меѓународната
заедница, заради исполнување на демографските цели на Србите, а
земањето на мировници на ООН како заложници, бил начин да се
изврши притисок на ООН и НАТО. Најистакнати во тоа биле Караџиќ
и генерал Младиќ“, рече обвинителот.
Грум го отфрли тврдењето на одбраната на Младиќ, дека
обвинителството, во суштина, тврдело дека командантот на
босанските Срби „мора да биде виновен за злосторствата на своите
подредени“.
„Младиќ, со својот авторитет и способност да ги вклучи властите
во спроведувањето на кривични дела, придонел за извршување на
злосторствата. Младиќ имал надзор над соработката на војската
на босанските Срби со другите институции, кои работеле со други
членови на заедничкиот злосторнички потфат“, рече обвинителот.
Грум цитираше сведоци и експерти кои сведочеа за присуството на
Младиќ на местата на злосторствата, како и за неговата контрола над
војниците на теренот, со кои тој заповедал „директно и активно“.
Одбрана на Младиќ ќе се осврне на ова излагање на обвинителството
во среда.
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17 МАРТ 2014

Младиќ бара ослободување
на половина судски процес
Одбраната на Ратко Младиќ, на половина од судскиот
процес, побара од Хашкиот Трибунал, да го ослободи
некогашниот командант на војската на Република
Српска, од сите обвиненија подигнати против него.
JUSTICE REPORT
Бранителот Дејан Иветиќ, од Расправниот совет во понеделник
побара, да ги отфрли сите точки од обвинението што Младиќ го
товарат за геноцид во Сребреница, за прогон на Бошњаците и
Хрватите низ Босна и Херцеговина, што добил размер на геноцид во
7 општини, за тероризирање на цивилите во Сараево и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Одбраната на Младиќ тврдеше оти „нема докази“ дека Младиќ имал
геноцидни намери, да ги уништи Бошњаците од Сребреница како
ентичка група, додавајќи дека обвинителите не успеале да докажат
ниту дека Младиќ бил учесник во здружен злосторнички потфат, со
цел истребување и протерување на бошњачкото население.
Иветиќ рече не постојат докази оти Младиќ го наредил стрелањето
на 7.000 заробени Бошњаци од Сребреница, во јули 1995, нагласувајќи
дека нема докази оти Младиќ бил на некое од местата на стрелање
наведени во обвинението, потсетувајќи дека тој од 14 до 16 јули бил
во Белград.
Според Иветиќ, Младиќ не може да биде виновен за убиствата
на момчињата и мажите од Сребреница, кон крајот на јули 1995,
во околината на Трново, бидејќи тоа злосторство го извршиле
припадниците на паравоената единица “Шкорпиони“, кои во тоа
време биле под контрола на Службата за јавна безбедност на Србија.
„Нема доказ дека Младиќ дал криминална наредба за извршување
на овие злосторства“, рече Иветиќ.
Иветиќ ја цитираше наредбата на Младиќ за разоружување и
отстранување од бојното поле на паравоените сили што не биле
под негова команда, како што е единицата “Тигри“ на Жељко
Ражнатовиќ Аркан.
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Тој додаде дека не постоеле „геноцидни намери“, бидејќи Младиќ, од
оперативната директивата за акција во Сребреница во пролетта на
1995 година, ја тргнал реченицата со која на трупите на босанските
Срби им се наредува да создадат неподносливи услови на целосна
несигурност, без надеж за понатамошен опстанок на муслиманското
население во таа област.
Што се однесува до обвинението за геноцид над несрпското
население во седум други општини, одбраната се повика на наодот
на експертот за демографија, Еве Табеау, која за време на судењето
сведочеше дека во текот на војната биле убиени 2 % Бошњаци.
Иветиќ ги отфрли и обвинувањата дека Младиќ учествувал во
здружен злосторнички потфат во насока на трајно и насилно
отстранување на Бошњаците и Хрватите.
Додаде дека Младиќ се спротивставил на усвојувањето на воените
цели на босанските Срби, кои вклучувале одвојување на Србите од
другите две етнички групи во БиХ, наведувајќи го искажаниот став
на воениот командант, дека тој не мисли „оти муслиманите треба
да бидат протерани“.
„Ние целосно се противиме и ги отфрламе обвиненијата и доказите
на обвинителството“, рече Иветиќ.
Нагласи дека Младиќ и неговата одбрана „едвај чекаат“на 13 мај да
започнат со својата доказна постапка и да ги откријат „сите лаги“
на обвинителството и неговите сведоци.
„Кога тој ќе ја изнесе вистината, генерал Младиќ ќе покаже дека е
невин“, рече Иветиќ.
„Тој дејствувал чесно, во одбрана на својата земја и својот народ“,
додаде адвокатот.
Обвинителството во вторник ќе одговори на барањето на Младиќ за
ослободување.
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28 ЈАНУАРИ 2014

Младиќ одби да одговори на
прашањата на Караџиќ
Поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, одби, на судењето на Радован Караџиќ,
да одговори на прашањата за војната, нарекувајќи го
Хашкиот трибунал “ѓаволски суд“.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Младиќ, во вторник, одби да одговари на прашањата на неговиот
поранешен политички лидер, Караџиќ, иако Меѓународниот суд
му наложи да се појави како сведок на одбраната, наведувајќи ги
како причини лошата здравствена состојба и стравувањето дека
сведочењето може да и наштети на неговата одбрана, во случајот
што против него се води во Хашкиот трибунал.
По давањето заклетва и барањето пауза бидејќи ја заборавил својата
забна протеза, Младиќ подетално одговори само на првото прашање
што му го постави Караџиќ, за неговата лична и воена историја.
„Имам 71 година и сум бил на многу воени позиции...Ова е
единственото прашање на кое што ќе одговорам. Одбивам да
одговорам на останатите прашања, поради мојата лоша здравствена
состојба и поради моите права на одбрана“, одговори Младиќ.
Караџиќ го праша Младиќ дали поранешниот командант на
босанските Срби некогаш го информирал дека заробениците од
Сребреница биле или ќе бидат убиен, и дали тој знаел дека жителите
на Сараево биле цел на постојано гранатирање и снајперски оган.
Тој го праша и за причините за нападите врз Сараево, за тоа
дали овие причини му биле пренесени и дали Караџиќ и Младиќ
некогаш имале договор за протерување на Бошњаците и Хрватите
од териториите контролирани од српските сили.
Младиќ постојано одговараше дека не може да одговори, поради
неговата лоша здравствена состојба и одбраната на неговото судење.
Младиќ имаше подготвено документ од седум страници што сакаше
да го прочита во судница, но судиите на Хашкиот трибунал не му
дозволија да го стори тоа.

- 378 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

Поранешниот генерал изјави дека Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија, е „ѓаволски суд“, „суд на НАТО“
и суд формиран само за да ги суди Србите.
Караџиќ и Младиќ за прв пат се појавија заедно во судницата на
Хашкиот суд во вторникот.
Ним, во одделни случаи, им се суди за геноцид во Сребреница и во
уште седум други општини, за прогон на бошњачкото и хрватското
населението низ Босна и Херцеговина, за тероризирање на граѓаните
на Сараево и за земање на мировници на ООН како заложници.
Во декември минатата година, Трибуналот донесе одлука со која
го обврза Младиќ да сведочи, откако Младиќ претходно ја одби
поканата на Караџиќ да се појави како сведок на одбраната.
Но, бранителот на Младиќ, Бранко Лукиќ, во вторникот наутро
повтори пред Трибуналот дека неговиот клиент, поради здравствени
причини, не е способен да сведочи. Сепак, претседателот на судскиот
совет, О-Гон Квон, рече дека судот не прифаќа дека здравјето на
Младиќ е толку лошо, што тој не може да се појави како сведок.
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13 ДЕКЕМВРИ 2013

Последниот сведок на
обвинителство сведочеше
против Младиќ
Обвинителството на Хашкиот трибунал го
повика својот последен сведок во случајот против
поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, кој рече дека обвинетиот не спровел
истрага за злосторствата на неговите потчинети.
JUSTICE REPORT
Последниот сведок на обвинителството, воениот експерт Рејнад
Теуненс, оваа недела пред Хашкиот трибунал изјави дека Младиќ,
како командант на војската на босанските Срби, не иницирал
никакви истраги во врска со наводите за воени злосторства.
Во текот на вкрстено испрашување, бранителот на Младиќ, Дејан
Иветиќ, праша, дали воените судии и обвинителството биле под
одговорност на Главниот штаб на војската на босанските Срби, чиј
командант бил Младиќ.
Теуненс рече дека наишол на документ во кој се вели дека воените
судови биле подредени на Радован Караџиќ, кој бил врховен
командант на вооружените сили на босанските Срби и политички
лидер на Младиќ.
Во обид да докаже дека Младиќ немал моќ да се справи со паравоените
сили, чии припадници извршиле воени злосторства, бранителот
Иветиќ презентира документ кој индицира дека командантот на
војската на босанските Срби, побарал од Караџиќ и Министерството
за внатрешни работи на босанските Срби, да преземат акција
за повлекување на единицата на паравоениот лидер, Жељко
Ражнатовиќ Аркан, чии борци ги убиле Бошњаците од областа на
Сански Мост.
Теуненс одговори дека „командантот е одговорен за сите единици
во рамките на неговата зона на одговорност“.
Тој даде ист одговор кога го прашаа и за командата и контролата
на Младиќ врз специјалната полициска бригада, чии членови,
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според обвинението, во селото Кравица во близина на Братунац, во
јули 1995 година, два дена по падот на заштитената ООН енклава,
масакрирале 1.000 муслимани од Сребреница.
Младиќ е обвинет за геноцид на околу 7.000 мажи муслимани
во Сребреница, за прогон на муслиманите и Хрвати во Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Судијата претседавач, Алфонс Орие, рече дека судењето на Младиќ
ќе продолжи последната недела од февруари следната година,
кога одбраната, по доказите на обвинителството, ќе го презентира
барањето за ослободување.
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13 ДЕКЕМВРИ 2013

Последниот сведок на
обвинителство сведочеше
против Младиќ
Обвинителството на Хашкиот трибунал го
повика својот последен сведок во случајот против
поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, кој рече дека обвинетиот не спровел
истрага за злосторствата на неговите потчинети.
JUSTICE REPORT
Последниот сведок на обвинителството, воениот експерт Рејнад
Теуненс, оваа недела пред Хашкиот трибунал изјави дека Младиќ,
како командант на војската на босанските Срби, не иницирал
никакви истраги во врска со наводите за воени злосторства.
Во текот на вкрстено испрашување, бранителот на Младиќ, Дејан
Иветиќ, праша, дали воените судии и обвинителството биле под
одговорност на Главниот штаб на војската на босанските Срби, чиј
командант бил Младиќ.
Теуненс рече дека наишол на документ во кој се вели дека воените
судови биле подредени на Радован Караџиќ, кој бил врховен
командант на вооружените сили на босанските Срби и политички
лидер на Младиќ.
Во обид да докаже дека Младиќ немал моќ да се справи со
паравоените сили, чии припадници извршиле воени злосторства,
бранителот Иветиќ презентира документ кој индицира дека
командантот на војската на босанските Срби, побарал од Караџиќ
и Министерството за внатрешни работи на босанските Срби, да
преземат акција за повлекување на единицата на паравоениот
лидер, Жељко Ражнатовиќ Аркан, чии борци ги убиле Бошњаците
од областа на Сански Мост.
Теуненс одговори дека „командантот е одговорен за сите единици
во рамките на неговата зона на одговорност“.
Тој даде ист одговор кога го прашаа и за командата и контролата
на Младиќ врз специјалната полициска бригада, чии членови,
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според обвинението, во селото Кравица во близина на Братунац, во
јули 1995 година, два дена по падот на заштитената ООН енклава,
масакрирале 1.000 муслимани од Сребреница.
Младиќ е обвинет за геноцид на околу 7.000 мажи муслимани
во Сребреница, за прогон на муслиманите и Хрвати во Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Судијата претседавач, Алфонс Орие, рече дека судењето на Младиќ
ќе продолжи последната недела од февруари следната година,
кога одбраната, по доказите на обвинителството, ќе го презентира
барањето за ослободување.
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06 ДЕКЕМВРИ 2013

Ратко Младиќ активно
ги водел офанзивите на
босанските Срби
Последниот сведок на обвинителството, на
судењето за воени злосторства против Ратко
Младиќ во Хашкиот трибунал, сведочеше дека
поранешниот командант на војската на босанските
Срби, имал активно задолжение за воените операции
за време на војната.
JUSTICE REPORT
Воениот експерт, Рејнад Теуненс, оваа недела пред Хашкиот трибунал
изјави дека Младиќ бил „доста активен“ командант за време на
босанската војна 1992-1995, и „во голема мерка инволвиран“ во
операциите на теренот.
„Ако не беше задоволен од начинот на кој се извршуваа неговите
наредби, Младиќ интервенираше веднаш. Наместо да седи во
главниот штаб, Младиќ се движеше во подрачјата каде што борбите
се водеа...активно предводејќи ги борбените активности“, изјави
Теуненс, базирајќи се на својата анализа на документите на војската
на босанските Срби.
Тој рече дека Младиќ бил „многу добро информиран“, дека
секојдневно примал борбени извештаи и дека лично собирал свои
информации преку бројни посети на неговите единици на теренот.
Теуненс нагласи дека силите на Младиќ, до крајот на босанската
војна, биле фокусирани на постигнувањето на шестте стратешки
цели, усвоени на 12 мај 1992 година од страна на Собранието на
Република Српска.
Сведокот објасни дека овие цели вклучувале одвојување на Србите
од Бошњаците и Хрватите, поделба на Сараево, елиминирање на
реката Дрина како граница меѓу Србите, пробивање на коридор
што ги поврзува српските територии со Србија, воспоставување
на западна граница кај реката Неретва и обезбедување на излез на
јадранскиот брег.
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Теуненс рече дека и главниот штаб на војската на босанските Срби
носел стратешки одлуки во согласност со упатствата добиени од
врховната команда, предводена од претседателот Радован Караџиќ,
кому, исто така, му се суди во Хаг за геноцид и други злосторства.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година, за
прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина, кој во
седум општини достигнал размери на геноцидот, за тероризирање
на цивили во Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Оваа недела, претседателот на Судскиот совет, Алфонс Орие, најави
дека почетокот на изведувањето на доказите на одбраната на
Младиќ, би можел да биде закажан за 13 мај следната година.
Бранителот на Младиќ, Бранко Лукиќ, претходно побара од
Трибуналот, на одбраната, по завршувањето на доказната постапка
на обвинителството, да ѝ биде дадено време за подготовка од шест
месеци.
Теуненс ќе го продолжи своето сведочење на судењето на Младиќ
следната недела, кога обвинителството треба да ја заврши својата
доказна постапка.
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29 НОЕМВРИ 2013

Младиќ ќе одговара и за
новооткриената масовна
гробница во Босна
Обвинителството на Хашкиот трибунал соопшти
дека неодамна откриената масовна гробница
во близина на Приједор, која содржи стотици
тела, ќе биде воведена како доказ во судењето на
поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ.
JUSTICE REPORT
Обвинителот Дермот Грум, оваа недела, пред Хашкиот суд изјави
дека иако излагањето на доказите против Младиќ треба да биде
завршено за две недели, тој ќе побара да ги презентира и доказите
од масовната гробница во Томашица, во близина на Приједор,
која беше пронајдена на почетокот од оваа година, а чија целосна
ексхумација треба да заврши на почетокот на 2014 година.
Досега во Томашица, од август, кога масовната гробница беше
откриена по дојава на поранешен војник на силите на босанските
Срби, се пронајдени останки на 470 лица, за кои што се верува дека
им припаѓаат на Бошњаци и Хрвати убиени во 1992 година.
Но, како што нагласи Грум, процесот на ископување на човечки
останки, го попречуваат снегот и недостигот на ресурси.
Доказите од Томашица се поврзуваат со првото обвинение против
Младиќ, што го товари за геноцид извршен врз Бошњаците и
Хрватите, во седум босански општини.
Нему му се суди и за протерување на Бошњаците и Хрватите, за
тероризирање на цивили во Сараево и за земање на меѓународни
мировници во заложништво.
Грум го потсети Трибуналот дека Младиќ, во врска со Томашица, во
еден од своите воени дневници, спомнува бројка од 5.000 тела.
Во меѓувреме, адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, од Трибуналот
побара време од шест месеци за да се подготви за презентација на
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доказите на одбраната, нагласувајќи дека доколку неговиот тим не
добие доволно време, тогаш тој ќе се повлече од случајот.
„Не сме подготвени да го браниме генерал Младиќ на несоодветен
начин“, рече Лукиќ.
На неговите адвокати претходно им беше најавено, дека
презентирањето на доказите на одбраната, треба да започне кон
крајот на февруари или на почетокот на март.
Одбрана на Младиќ планира да повика околу 160 сведоци, исто
онолку колку што повика и обвинителството.
Судењето продолжува следната недела.
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22 НОЕМВРИ 2013

Војниците на Младиќ
„насилно го протерувале
несрпското население“
Воен експерт, пред Хашкиот трибунал, на судењето
на Младиќ, изјави дека војската на босанските Срби,
во летото 1992 година, го протерувала несрпско
население надвор од регионот на Босанска Краина.
JUSTICE REPORT
Сведокот на босанското обвинителство, воениот експерт Еван Браун,
кој оваа недела сведочеше на судењето на Младиќ, изјави дека тој
ги анализирал документите на првиот краински корпус на војската
на босанските Срби и заклучи дека тие ги протерале Бошњаците и
Хрватите од овој регион.
Коментирајќи ги борбените извештаи од 1 јуни 1992 година, кои
што се однесуваат на воените операции на корпусот, во кои била
извршена окупација на неколку општини во Босанска Краина, при
што биле притворени „голем број на затвореници“, Браун рече
дека и ова укажува оти населението биле протерано и дека било
планирано оваа операција на „чистење“ да продолжи.
Браун потенцира дека, како дел од операцијата за „разоружување
на муслиманските екстремисти“ во Босанска Краина, војската на
босанските Срби заробила „голем број лица“, кои потоа ги протерала
надвор од териториите под нејзина контрола.
Поранешниот командант на војската на босанските Срби, Младиќ,
е обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, кој во седум општини достигнал размер на геноцидот.
Нему му се суди и за геноцид во Сребреница, како и за други
злосторства.
Повикувајќи се на белешките на Младиќ направени на состанокот
одржан на 6 мај 1992 година, Браун нагласи дека одделувањето
на Србите од Бошњаците и Хрватите, била прва стратешка цел на
српските власти. Меѓу овие цели била и поделбата на Сараево и
бришењето на границата помеѓу Србите долж реката Дрина.

- 388 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

Браун тврди дека војската на босанските Срби „всушност била
трансформирана од југословенската народна армија [ЈНА]“, откако
југословенските сили, кон крајот на мај 1992 година, официјално се
повлекле од Босна.
За да го поткрепи своето тврдење, Браун цитираше една од белешките
на Младиќ, за средбата со тогашниот прв човек на Генералниот
Штаб на ЈНА, Благоје Аџиќ, одржана кон крајот на април 1992 година.
Според белешката, Аџиќ изјавил дека единиците на ЈНА ќе останат
во Босна и ќе служат како основа за формирање на единиците на
босанските Срби.
Судењето на Младиќ ќе продолжи в понеделник.
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15 НОЕМВРИ 2013

Ратко Младиќ беше страв и
трепет за својата војска
Воен експерт, пред Хашкиот трибунал, на судењето
на Младиќ, кој е обвинет за воени злосторства, изјави
дека поранешниот командант на босанските Срби, во
целост ги контролирал своите сили и сè што тие
правеле.

Ратко Младиќ во судница. Фото Flickr ICTY.

JUSTICE REPORT
Како сведок на обвинителството, на судењето на Младиќ, оваа
недела сведочеше воениот експерт Ричард Данат, кој изјави дека за
време на босанската војна, обвинетиот имал целосна команда над
трупите на босанските Срби, кои често се плашеле од него.
Британскиот генерал Данат, изјави дека по разгледувањето на бројни
документи на војската на босанските Срби, тој верува дека Младиќ
бил „доста ангажиран во одржувањето на целосна контрола над
сите случувања“. Како пример, тој го наведе учеството на Младиќ во
офанзивата на Сребреница во јули 1995 година.
„Сосема е очигледно дека тој лично контролирал што се случува“,
рече Данат.
Според сведокот, Младиќ имал „силен карактер, што неговите луѓе
секако го почитувале, а до одреден степен и се плашеле од него“.
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Додека Данат ова го изјавуваше, Младиќ, како потврда, кимна со
главата.
Младиќ е обвинет за геноцид на околу 7.000 мажи муслимани од
Сребреница, во деновите по окупацијата на заштитената ООН
енклава, извршена на 11 јули 1995 година, како и за други злосторства
за време на босанската војна.
Сепак, адвокатот на Младиќ, Дејан Иветиќ, го доведе во прашање
кредибилитетот на Данат како воен експерт.
Тој цитираше дел од автобиографијата на британскиот офицер,
во која Данат пишува оти е уверен дека Младиќ му наредил на
командантот на Дринскиот корпус на војската на Република Српска,
Радислав Крстиќ, да убие илјадници заробеници од Сребреница. На
прашањето, на што го базира ова тврдење, Данат потенцира дека
тоа е негово „лично мислење“. Крстиќ, во 2004 година, беше осуден
на казна затвор заради геноцид.
Оваа недела, хашкото обвинителство како сведок ја повика и Ева
Табеау, демографски експерт. Таа сведочеше дека до јули оваа година,
биле идентификувани 6.745 жртви, ексхумирани од масовните
гробници поврзани со падот на Сребреница во 1995 година.
Според сведочењето на Табеау, утврдено е дека 7.652 бошњачки
мажи и момчиња исчезнале во енклавата, откако во неа влегла ВРС.
Судењето на Младиќ продолжува в понеделник.
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11 НОЕМВРИ 2013

Гранатите врз Сараево
биле „исфрлени од српски
позиции“
Балистички експерт, на судењето на поранешниот
воен командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
изјави дека гранатите, во чија експлозија на пазарот
Маркале во Сараево загинаа голем број на цивили,
биле исфрлени од позициите на српските сили.
JUSTICE REPORT
Британскиот офицер и балистички експерт, Ричард Хигс, на
судењето на Младиќ, минатата недела, изјави дека тој прегледал
неколку истраги на полициските сили и силите за заштита при
Обединетите нации, за смртоносните напади врз пазарот Маркале
во Сараево, извршени во 1994 и 1995 година, при што заклучил дека
гранатите биле испукани од територијата на босанските Срби.
Хигс, кој пред Хашкиот суд се појави како сведок на обвинителството,
нагласи дека извештаите што тој ги прочувал, посочувале оти
гранатите што паднале на Маркале, биле испукани од позициите на
војската на босанските Срби. Првиот пат на 5 февруари 1994 година,
при што загинале 66, а повеќе од 140 лица биле повредени и вториот
пат на 28 август 1995 година, кога загинале 43, а повеќе од 75 лица
биле повредени.
Младиќ е обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево со
долготрајно гранатирање и снајперски оган. Тој се товари и за
геноцид во Сребреница, за протерување на Бошњаците и Хрватите
низ Босна и Херцеговина, што добило размери на геноцид во уште
седум други општини, како и за земање на меѓународни мировници
како заложници.
Хигс анализирал и резултати од истраги спроведени за неколку
други напади во Сараево: за нападот извршен во јуни 1993 година,
за време на фудбалски натпревар во сараевската населба Добриња,
за експлозијата во сараевската населба Алипашино Поље, во јануари
1994 година, како и за убиствата на цивилите што чекале ред за
да наполнат вода пред училиштето “Симон Боливар“ во јуни 1994
година.
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Тој нагласи дека и во овие случаи дошол до заклучок дека гранатите
биле исфрлени од позициите на српските сили.
Коментирајќи во врска со нападот во Алипашино Поље, во кој што
биле убиени шест деца, Хигс изјави дека нападот бил извршен со
намера да „предизвика што е можно повеќе жртви“.
„Гранатите беа исфрлени на улица, меѓу згради што се само малку
оддалечени едни од други, со кратка пауза“, рече Хигс, укажувајќи
дека целта била со второто гранатирање да се погодат луѓето кои
што се собраале на улицата по првата експлозија.
За време на вкрстеното испрашување, бранителот на Младиќ,
Бранко Лукиќ, изјави дека резултатите на неколкуте спроведени
истраги за линијата на движење на гранатите што го погодиле
пазарот Маркале во август 1995 година, не биле точни.
Лукиќ го обвини Хигс за намерно користење на погрешни податоци,
но, британскиот балистички експерт ги негираше овие тврдења.
Судењето на Младиќ продолжува и оваа недела.
Радован Караџиќ пред Хашкиот суд
Поранешниот заменик министер за внатрешни работи на
босанските Срби, Томислав Ковач, пред Хашкиот трибунал оваа
недела изјави дека тој имал серија средби со Караџиќ, пред и по
падот на Сребреница, нагласувајќи дека е убеден дека неговиот
политички лидер не бил вклучен во масакрите.
„Сигурен сум дека Караџиќ немал поим оти затвореници ќе бидат
егзекутирани“, изјави Ковач пред судот.
Тој, злосторството во Сребреница, го нарече „најлошото нешто што
можело да му се случи на српскиот народ“, а неговите сторители
„најголеми непријатели на Србите“.
Како сведок на одбраната, сведочеше и Миленко Живановиќ. Тој како
командант на Дринскиот корпус на војската на босанските Срби,
ја водел офанзивата против Сребреница во јули 1995 година, но,
негираше дека имало план за убивање на затворените муслимани.
Живановиќ рече дека целта на нападот на Сребреница, кој започнал
на 6 јули, била да се одвои Сребреница од другата безбедносна зона
на ООН, Жепа.
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„Од овие две енклави, претходно, муслиманските сили ги нападнаа
околните српски села и убиваа цивили“, сведочеше Живановиќ.
Тој нагласи дека за време на офанзивата во Сребреница, двапати
зборувал со Караџиќ, тврдејќи дека никогаш не било планирано да
се протераат или убијат Бошњаците.
Оваа недела меѓу сведоците беше и поранешниот советник на
Караџиќ, Јован Џон Заметица, кој рече дека обвинетиот бил „слаб
претседател“.
„Вие бевте слаб претседател, чија моќ не достигаше далеку. Помоќни
беа други фактори, на пример, војската, која често не ве слушаше.
Верувам дека не сте имале контрола ниту врз полицијата, ниту врз
пратениците, па, дури ниту врз својата сопруга и ќерка. Имавте
многу малку контрола врз хаосот наречен Република Српска“, рече
Заметица.
На Караџиќ му се суди за геноцид во Сребреница во 1995 година,
за протерување на Бошњаците и Хрватите во Босна и Херцеговина,
за тероризирање на цивили во Сараево и за земање меѓународни
мировници како заложници.
Неговото судење продолжи оваа недела, по двомесечна пауза, која
му беше дадена за да ја подготви својата одбрана по дополнителните
обвиненија за геноцид извршен во 1992 година, вратени на
почетокот на оваа година.
Во меѓувреме, на судењето на воениот командант на босанските
Срби, Ратко Младиќ, што оваа недела се одржа во Хашкиот трибунал,
поранешен воен набљудувач на ООН изјави дека српските сили, во
пролетта 1995 година, го држеле како заложник, и дека зеедно со
уште други двајца војници на ООН, го користеле како човечки штит
при воздушните напади на НАТО.
„Сметавме дека бевме нелегално затворени заложници и користени
како човечки штит“, рече канадскиот офицер Патрик Рехнер,
некогашен шеф на невооружените ООН воени набљудувачи во
упориштето на босанските Срби, Пале.
Додаде дека бил уапсен на 25 мај 1995 година, на денот кога НАТО ги
започна воздушните напади на војската на босанските Срби.
Следниот ден, набљудувачите на ООН, со лисици на рацете, биле
одведени во Јахорински Поток, каде српските војници ги врзале за
столбови во близина на магацините за муниција.
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„Бомбардирањето сѐ уште беше во тек...Не одведоа до депоата
за муниција кои беа бомбардирани. Ме врзаа за еден столб пред
складиштата, од кои две, тоа утро, веќе беа уништени од НАТО“,
рече Рехнер.
Младиќ е обвинет за земање на над 200 мировници и набљудувачи
на ООН во заложништво, за геноцид во Сребреница и за други
злосторства.
Судењето на двајцата обвинети продолжува следната недела.
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01 НОЕМВРИ 2013

Караџиќ не знаел ништо за
егзекуциите во Сребреница
Поранешниот претседател на босанските Срби,
Радован Караџиќ, не знаел ништо за убиствата на
муслиманските затвореници од Сребреница, изјавија
сведоци на судењето за воени злосторства против
Караџиќ, што продолжи по двомесечна пауза.
JUSTICE REPORT
Поранешниот заменик министер за внатрешни работи на
босанските Срби, Томислав Ковач, пред Хашкиот трибунал оваа
недела изјави дека тој имал серија средби со Караџиќ, пред и по
падот на Сребреница, нагласувајќи дека е убеден дека неговиот
политички лидер не бил вклучен во масакрите.
„Сигурен сум дека Караџиќ немал поим оти затвореници ќе бидат
егзекутирани“, изјави Ковач пред судот.
Тој, злосторството во Сребреница, го нарече „најлошото нешто што
можело да му се случи на српскиот народ“, а неговите сторители
„најголеми непријатели на Србите“.
Како сведок на одбраната, сведочеше и Миленко Живановиќ. Тој како
командант на Дринскиот корпус на војската на босанските Срби,
ја водел офанзивата против Сребреница во јули 1995 година, но,
негираше дека имало план за убивање на затворените муслимани.
Живановиќ рече дека целта на нападот на Сребреница, кој започнал
на 6 јули, била да се одвои Сребреница од другата безбедносна зона
на ООН, Жепа.
„Од овие две енклави, претходно, муслиманските сили ги нападнаа
околните српски села и убиваа цивили“, сведочеше Живановиќ.
Тој нагласи дека за време на офанзивата во Сребреница, двапати
зборувал со Караџиќ, тврдејќи дека никогаш не било планирано да
се протераат или убијат Бошњаците.
Оваа недела меѓу сведоците беше и поранешниот советник на
Караџиќ, Јован Џон Заметица, кој рече дека обвинетиот бил „слаб
претседател“.
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„Вие бевте слаб претседател, чија моќ не достигаше далеку. Помоќни
беа други фактори, на пример, војската, која често не ве слушаше.
Верувам дека не сте имале контрола ниту врз полицијата, ниту врз
пратениците, па, дури ниту врз својата сопруга и ќерка. Имавте
многу малку контрола врз хаосот наречен Република Српска“, рече
Заметица.
На Караџиќ му се суди за геноцид во Сребреница во 1995 година,
за протерување на Бошњаците и Хрватите во Босна и Херцеговина,
за тероризирање на цивили во Сараево и за земање меѓународни
мировници како заложници.
Неговото судење продолжи оваа недела, по двомесечна пауза, која
му беше дадена за да ја подготви својата одбрана по дополнителните
обвиненија за геноцид извршен во 1992 година, вратени на
почетокот на оваа година.
Во меѓувреме, на судењето на воениот командант на босанските
Срби, Ратко Младиќ, што оваа недела се одржа во Хашкиот трибунал,
поранешен воен набљудувач на ООН изјави дека српските сили, во
пролетта 1995 година, го држеле како заложник, и дека зеедно со
уште други двајца војници на ООН, го користеле како човечки штит
при воздушните напади на НАТО.
„Сметавме дека бевме нелегално затворени заложници и користени
како човечки штит“, рече канадскиот офицер Патрик Рехнер,
некогашен шеф на невооружените ООН воени набљудувачи во
упориштето на босанските Срби, Пале.
Додаде дека бил уапсен на 25 мај 1995 година, на денот кога НАТО ги
започна воздушните напади на војската на босанските Срби.
Следниот ден, набљудувачите на ООН, со лисици на рацете, биле
одведени во Јахорински Поток, каде српските војници ги врзале за
столбови во близина на магацините за муниција.
„Бомбардирањето сѐ уште беше во тек...Не одведоа до депоата
за муниција кои беа бомбардирани. Ме врзаа за еден столб пред
складиштата, од кои две, тоа утро, веќе беа уништени од НАТО“,
рече Рехнер.
Младиќ е обвинет за земање на над 200 мировници и набљудувачи
на ООН во заложништво, за геноцид во Сребреница и за други
злосторства.
Судењето на двајцата обвинети продолжува следната недела.
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25 ОКТОМВРИ 2013

Босанските Срби како
заложници држеле
пропадници на француските
трупи
Француски офицер, на судењето на Ратко Младиќ
обвинет за воени злосторства пред Хашкиот
Трибунал, изјави дека силите на босанските Срби, во
1995 година го уапсиле заедно со неговите луѓе, на
еден воен пункт во Сараево.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи анонимно под псевдонимот РМ-401, офицер на
француските сили во УНПРОФОР, оваа недела пред Хашкиот суд
изјави дека тој и девет негови војници биле уапсени од српските
сили, на пунктот на мостот Врбања во Сараево, рано наутро на 27
мај 1995 година.
Францускиот офицер, чиј лик беше скриен, а гласот електонски
модифициран, рече дека веднаш откако ги фатиле, српските
војници ги натепале и им се заканувале со смрт.
РМ-401 потенцира дека го принудиле да облече униформа на
војската на босанските Срби и оти војниците му се заканувале дека
доколку нешто појде по лошо, ќе го натераат со таа униформа да
тргне кон позициите на босанската армија.
Сведокот рече дека начинот на кој тие биле третирани се подобрил
откако биле префрлени во воената касарна во Лукавица.
За време на вкрстено испрашување, бранителот на Младиќ,
Дејан Иветиќ, укажа дека српските сили ги држеле војниците на
УНПРОФОР како воени затвореници, а не како заложници, бидејќи
тие, барајќи воздушни напади на НАТО врз српските позиции, се
ставиле на страната на босанската армија.
„Јас бев затвореник, но, всушност бев заложник ... УНПРОФОР
само работеше на одвојување на спротивставените страни во
конфликтот. Ние никогаш не сме работеле за владата во Сараево“,
одговори РМ-401.
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Адвокатот на Младиќ одговори дека француските војници на
УНПРОФОР и муслиманските сили заеднички ја нападнале српската
војска и повторно ја вратиле контролата на мостот Врбања на 27 мај
1995 година, предизвикувајќи „човечки загуби меѓу Французите и
Србите“.
„Тоа не е вистина. Француските сили на УНПРОФОР само го
повратија она што го изгубија, набљудувачката точка, а по налог
на Претседателот на Републиката [Франција]. Веќе бевме доволно
понижени... и моравме да го повратиме нашиот авторитет“, рече
РМ-401.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, е
обвинет за земање меѓународни мировници како заложници, за
тероризирање на цивилите во Сараево, за геноцид во Сребреница и
уште седум други општини, како и за протерување на Бошњаците
и Хрватите.
Оваа недела, на судењето на Младиќ, како сведок се појави и Дора
Сокола, службеничка во Хашкото обвинителство, која сведочеше
за тоа што обвинетиот им рекол на своите бранители за време на
сослушувањето во февруари оваа година.
Сокола рече дека за време на сведочењето на жртвата на силување
RM-048, таа го видела Младиќ како мафта со парче хартија и вели:
„Сето ова е вистина“. Обвинителите тврдат дека на хартијата со
која Младиќ мавтал, била напишана дел од изјавата на РМ-048.
Сепак, за време на вкрстеното испрашување, адвокатот на
одбраната, Миодраг Стојановиќ, сугерираше дека сè што Младиќ
изјавил во судницата било упатено до неговите адвокати и дека
таа комуникација, според правилата на судот, е доверлива и
привилегирана.
Во меѓувреме, претседателот на Судскиот совет во случајот на
Младиќ, изјави дека очекува обвинителството своите 12 преостанати
сведоци, да ги повика до крајот на ноември.
Судијата Алфонс Орие изјави дека Судскиот совет потоа ќе мора
да донесе одлука по неколку барања и документи, дека доказната
постапка на обвинителството ќе треба да заврши во јануари 2014
година, за да може одбраната потоа да започне со својата постапка.
Судењето на Младиќ ќе продолжи следната недела, со одржување
на четити наместо пет рочишта, поради влошената здравствена
состојба на обвинетиот.
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Британски новинар
сведочеше за снајперскиот
оган во Сараево
Воениот репортер на Би-Би-Си, Џереми Боуен, на
хашкото судење на поранешниот воен командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, изјави дека бил
очевидец кога српските сили убивале цивили по
улиците на Сараево, па, дури и кога се наоѓале на
гробишта.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Ветеранот на британското надворешно дописништво, Боуен, што
за Би-Би-Си известуваше од босанската војна, оваа недела во Хаг
сведочеше дека за време на опсадата 1992-1995, цивилите во Сараево
биле тероризирани со, како што рече, „организирана кампања на
гранатирање и снајперски оган од војската на босанските Срби“.
„Немаше ниту едно место што не беше погодено од граната, а имаше
и многу места на кои можевте да бидете застрелани од снајпер“,
рече Боуен.
„Се до крајот на војната, немаше безбедно место во градот“, рече тој.
Пред судот изјави дека тој лично бил сведок на убиство на цивили
што биле застрелани во глава по улиците на центарот на градот, од
страна на снајперисти.
„Се чини дека Србите ги гледаа цивилите, не само како легитимна
цел, туку и како нивен главен непријател“, рече Боуен.
За време на сведочењето на Боуен, обвинителите пред судот
прикажаа негов телевизиски извештај од погреб на две деца убиени
од снајперисти во јули 1992 година, кога се обидувале со конвој од
автобуси да ги евакуираат од градот.
На снимките на Боуен се гледа како за време на погребот, додека
семејството и неколку деца ставале цвеќе, гробиштата ги погодува
граната.
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„Бев апсолутно огорчен и сметав дека овој настан е за презир.
Убиството на цивилите беше само по себе доволно лошо, но,
гранатирањето за време на погреб беше гротескно“, рече
британскиот новинар.
Боуен додаде дека очевидци му рекле оти гробиштата се секојдневна
цел, а не само кога телевизиските камери се таму.
„Нема сомнеж дека српските сили намерно ги целеа гробиштата за
да убијат цивили“, наведува тој во својот извештај за нападот на
гробиштата.
Нагласувајќи дека бил свесен за, како што рече, постоење на
„теоријата на заговор“, според која босанската армија ја напаѓала
сопствената популација, Боуен изјави дека „тој никогаш не видел
било каков доказ за тоа“.
На Младиќ му се суди за тероризирање на цивилите во Сараево
со долготрајно гранатирање и снајперски оган. Тој е обвинет и за
геноцид во Сребреница и во уште седум други општини во Босна и
Херцеговина, за прогон на Бошњаците и Хрватите од цела БиХ, како
и за земање на мировници на ООН како заложници.
На судењето на Младиќ оваа недела сведочеше и Андрас Ридлмајер
, експерт за исламско и католичко верско и културно наследство,
кој рече дека за време на војната , српските сили ги оштетиле или
уништиле речиси сите џамии и католички цркви на територијата
под нивна контрола.
Тој објасни дека храмовите биле кревани во воздух или палени со
цел да се протера несрпското население.
Ридлмајер нагласи дека на српска територија не останала ниту една
џамија.
Во својот извештај , тој дава детали за 535 џамии и цркви што биле
оштетени или уништени, од кои половината лично ги посетил. Тој
проценува дека вкупно биле „нападнати“ 900 џамии.
Судењето на Младиќ ќе продолжи следната недела.
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Од Србија побарана истрага
за мистериозните смртни
случаи во скривалиштето на
Младиќ
Семејствата на двајца војници што пред девет
години беа убиени во касарна во Белград, во која
тие веруваат дека се криел осомничениот за воени
злосторства Ратко Младиќ, ја повикаа државата
конечно да го разреши овој случај.
МАРИЈА РИСТИЌ
Татковците на Драган Јаковљевиќ и Дражен Миловановиќ, двајца
војници што на 5 октомври 2004 година, додека беа на стража
во касарна во Белград, починаа под мистериозни околности, во
саботата изјавија дека нема да престанат да трагаат по вистината за
она што им се случило на нивните синови.
„Поминаа девет години по убиството, а ние сѐ уште не знаеме кој
ги уби нашите деца“, изјави Јанко Јаковљевиќ, татко на еден од
војниците, при положувањето на венци на семејствата во близина
на бараките каде што загинаа.
Јаковљевиќ изјави дека, доколку власта не поднесе пријава против
сторителите, семејствата ќе поднесат жалба до Европскиот суд за
човекови права.
Уставниот суд на Србија во февруари утврди дека државата на
семејствата им го одзела правото на фер судење, бидејќи случајот бил
истражуван осум години, а не било покренато ниту едно обвинение.
На секое семејство му беше доделена компензација од 5000 евра.
Српската армија и воениот суд покренаа истрага за убиствата на
војниците. Според резултатите на оваа истрага едниот војник го
убил другиот, а потоа самиот извршил самоубиство.
Но, друга истрага иницирана од семејствата, а поддржана од страна
на државна комисија, открила дека војниците биле убиени од трето
лице.
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Случајот за двајцата војници пред белградскиот суд сѐ уште е во
истражна фаза и според семејствата, без напредок.
Семејствата тврдат дека минатата година добиле неофицијална
потврда дека нивните деца биле убиени, бидејќи воениот командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, кој со години се криеше за да го
избегне апсењето поради обвинението од Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија, се наоѓал во касарната.
„Добивме разни информации за наводните убијци и нивната
поврзаност со лица обвинети од Хашкиот трибунал. Нема да се
откажеме од нашето барање за овој случај да биде испрашан Ратко
Младиќ“, изјави во саботата адвокатот на семејствата, Олгица
Батиќ.
Таа додаде дека Младиќ требал да биде испрашан кога бил уапсен
во јуни 2011 година, пред да биде предаден на Хашкиот трибунал, и
дека досега семејствата не добиле одговор зошто обвинителството
не го сторило тоа.
Но, и покрај тврдењата на семејствата дека Младиќ бил во касарната
во 2004 година, српското обвинителство за воени злосторства
останува цврсто на својот став дека во тој период Младиќ бил во Нов
Белград.
Младиќ низ Белград се движел слободно до април 2002 година, кога
српскиот парламент го усвои законот за соработка со МКТЈ.
Според српското обвинителство за воени злосторства, до 2006
година Младиќ се криел на различни локации во Белград, а потоа му
се губи секоја трага.
Тој конечно беше уапсен во 2011 година и моментално му се суди во
Хаг.
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Сведочење за масовни
силувања во Фоча
На судењето на командантот на силите на
босанските Срби, Ратко Младиќ, во Хаг, сведок
зборуваше за тоа како таа и другите затворенички
во логорот во Фоча, во 1992 година, биле силувани
и малтретирани од страна на војниците и
полицајците.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок на обвинителството “РM-70“, на судењето на
Младиќ во Хашкиот трибунал оваа недела, сведочеше дека во јули
1992 година, силите на босанските Срби ја заробиле во нејзиното село.
Заедно со другите жени од селото, била одведена на градилиште во
Бук Бијела во близина на Фоча, каде што секојдневно биле подложени
на „безмилосни силувања и сексуална и несексуална тортура“.
На прашањето за што ја користеле српските војници зградата во Бук
Бијела, сведокот рече: „Ја користеа за тортура и силување на жени,
затворенички муслиманки“.
Според обвинението против Младиќ, Фоча е една од седумте
општини во Босна и Херцеговина во која што бил извршен прогон на
Бошњаците, а кој вклучувал и сексуално насилство, што достигнал
размери на геноцид. Младиќ е обвинет и за геноцид во Сребреница,
за тероризирање на жителите на Сараево и за земање на мировници
на ООН како заложници.
РM -70 изјави дека бошњачките жени биле држани во сексуално
ропство во спортскиот центар “Партизан“ во Фоча и во озлогласената
база на српските сили позната како “Куќа Караман“, во близина на
градот, каде што биле подложени на масовни силувања.
Таа додаде дека во една пригода, жените 15 дена добивале подобра
храна, по што биле информирани дека „ќе дојде ТВ екипа за
да направи филм за тоа како силите на босанските Срби, ги
заштитуваат, ги чуваат, ги спасуваат“.
РМ-70 беше згрозена што морала да каже оти ја спасиле силите на
босанските Срби, бидејќи „секоја ноќ 20 од нив ја силувале“. Низ
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солзи, таа се присети како војниците ги убиле нејзината мајка и
брат.
На прашањето дали знае зошто Бошњачките во Фоча биле сексуално
малтретирани, сведокот рече: „Целта беше да се уништи, да се убие,
да се уцени. Да се уништи нашиот дух колку што може повеќе,
бидејќи не постои лек за силувана жена ... Јас никогаш не можам
да се измијам. Никогаш. Но, јас настојувам да одам понатаму.
Настојувам. Мојот живот е уништен, моето семејство е уништено.
Тие ги убија моите најблиски ... Тие ја убија мојата среќа. Јас бев
среќна, повеќе од среќна“.
Миодраг
Стојановиќ,
бранителот
на
Младиќ,
вкрстеното
испрашување на РМ-70 го започна и заврши со изразување на
жалење за сè низ што таа поминала.
Сведокот, одговарајќи на сугестија на Стојановиќ, потврди дека на
крајот двајца српски војници ѝ помогнале да ја напушти Фоча.
„Да, ќе им бидам благодарна до крајот на својот живот“, рече таа.
Нагласи дека „таа не би била тука денес“, да немаше „и добар српски
народ“.
Судењето на Младиќ ќе продолжи на 16 октомври.

- 405 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

20 СЕПТЕМВРИ 2013

Младиќ предупредил на
геноцид
Генералот Манојло Миловановиќ, кој бил десна рака
на Ратко Младиќ, пред Хашкиот трибунал изјави
дека воениот шеф на босанските Срби, пред да почне
војната, ги предупредил своите политички лидери
дека се можни обвинувања за геноцид.
МАРИЈА РИСТИЌ
Оваа недела во Хаг, на судењето на Младиќ, обвинет за воени
злосторства, пензионираниот генерал Миловановиќ сведочеше
дека воениот командант на босанските Срби, еден ден пред
избувнување на војната, им кажал на своите политички лидери оти
протерувањето на муслиманите и Хрватите од областите под српска
контрола во Босна, ќе значи геноцид.
Младиќ ова им го објаснил на политичарите на 12 мај 1992 година, на
состанокот на кој било решено да се оди во војна против Бошњаците,
рече Миловановиќ.
Тој ги цитираше зборовите на воениот командант од записникот
од состанокот: „Не можеме да вршиме [етничко] чистење, немаме
сито низ кое што ќе просееме, па да останат само Србите, а другите
да заминат...Не знам како г-дин Караџиќ и г-дин Краишник
[политички лидери на босанските Срби] ќе му го објаснат ова на
светот. Ова е геноцид, луѓе“.
Зборувајќи за својот однос со својот командант, Миловановиќ
повторно го цитираше Младиќ: „Ние сме две тела и една душа...Сè
што јас знам и вие треба да знаете“.
Во вториот дел на расправата, Миловановиќ зборуваше за наредбата
на Караџиќ, војската да создаде „неподнослива ситуација, без надеж
за опстанок“ во областите Сребреница и Жепа.
Тој рече дека наредбата била нелегална и дека Младиќ сакал да ја
измени, отфрлајќи ги деловите во кои стоело дека цивилите се цел.
Но „за жал“, рече тој, наредбата веќе била испратена до воените
единици, што тој го опиша како грешка.
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На прашање на обвинителството, кој имал контрола над овие
единици, Миловановиќ рече дека директната контрола била во
рацете на Младиќ.
Младиќ е обвинет за геноцид на околу 7.000 бошњачки мажи од
Сребреница, во деновите по окупацијата на заштитената ООН
енклава, од страна на силите на босанските Срби, извршена на 11
јули 1995 година.

- 407 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

13 СЕПТЕМВРИ 2013

Нема документи што
докажуваат дека Младиќ
ги наредил масакрите во
Сребреница
Воен експерт, на судењето на Ратко Младиќ, изјави
оти тој никогаш не видел доказ дека командантот на
војската на босанските Срби ги наредил убиствата
во Сребреница, но, додаде дека во една од неговите
наредби „тој сугерира злосторство“.
JUSTICE REPORT
„Не сум видел никакви документи во кои Младиќ наредува
егзекуција на затвореници“, изјави воениот експерт, Ричард Батлер,
на судењетона Младиќ во Хашкиот трибунал оваа недела.
Но, тој нагласи дека наредба дадена од воениот командант на
босанските Срби, во есента 1995 година, во која тој бара гориво
за пренос на останките на жртвите од Сребреница, од првичните
локации на кои биле закопани, на други места за закоп, „сугерира
злосторство“.
Батлер, кој порано работел за обвинителството на Хашкиот трибунал,
одговараше на прашањата на адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ,
кој сугерираше дека сведокот може да биде пристрасен, бидејќи
порано работел за меѓународниот суд.
Батлер ги негираше обвинувањата, велејќи дека Трибуналот може да
ја провери објективноста на извештајот што тој веќе го презентирал
пред судот, а кој се однесува на операцијата на војската на босанските
Срби за Сребреница.
Младиќ е обвинет за геноцид на околу 7.000 бошњачки мажи од
Сребреница, во деновите по окупацијата на заштитената ООН
енклава, од страна на силите на босанските Срби, извршена на 11
јули 1995 година.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
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Оваа недела, судењето на Младиќ беше прекинато, поради тоа што
обвинетиот не се чувствуваше добро. Бранко Лукиќ, адвокат на
тимот за одбрана на Младиќ, ги информира судиите дека „десната
страна на телото на Младиќ се вкочанила“.
Додаде дека Младиќ мора да има „еден или, како што одбраната
смета, дури и два дена“ одмор секоја недела.
„Забележавме оти неколку дена во изминатата недела генерал
Младиќ не беше способен да го следи судењето. Откако сега
зборувавме со него ,дознавме дека тој само лежи во ќелијата на
притворската единица, дека нема сила да направи ништо и дека тој
не може ниту да јаде, ниту да пие.Тој вели дека е толку исцрпен што
не може да функционира“, речеЛукиќ.
Судскиот совет со кој претседава судијата Алфонс Орие, веќе отфрли
две барања на одбраната за намалување на бројот на денови за
судење, од пет на четири, и покрај препораките од лекарите во
притворската единица.
Судијата Орие ја предупреди одбраната дека скратување на работната
недела не е тема за дискусија.
Орие рече дека, откако бил прегледан од медицинска сестра, Младиќ
бил вратен назад во притворот на Хашкиот трибунал и дека лекарите
подоцна ќе поднесат извештај за неговата здравствена состојба.
Пред неговото апсење во мај 2011 година, Младиќ претрпел три
мозочни удари, поради што му се намалила функционалноста
на десната страна од неговото тело. Во притворската единица на
Хашкиот суд, тој досега неколу пати беше подложен на медицински
третман поради воспаление на белите дробови и други болести.
Судењето на Младиќ ќе продолжи следната недела.
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Ратко Младиќ го потпишал
планот за напад на
Сребреница
Воен експерт, на судењето за воени злосторства на
поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ, изјави дека потписот на обвинетиот на
воената акциска карта, покажува дека тој ја
контролирал операцијата за заземање на Сребреница.

Ратко Младиќ во судница.

JUSTICE REPORT
Воениот експерт, Ричард Батлер, минатата недела во Хашкиот
трибунал сведочеше дека картата што била подготвена за офанзивата
во Сребреница, одобрена со потпис на Младиќ, покажува дека тој
директно командувал за време на окупацијата на енклавата во 1995
година.
На 12 јули 1995 година, Младиќ напишал на картата: „Ова им
припаѓало на Србите и сѐ уште им припаѓа“.
Батлер посочи дека одлуката за убиство на муслиманите од
Сребреница била донесена ноќта меѓу 11 и 12 јули 1995, по вториот
од трите состаноци што Младиќ ги одржал со претставници на
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Бошњаците од Сребреница и со претставници на мировната мисија
на ООН.
Нагласи дека одлуката мора да била донесена од Младиќ, бидејќи,
како што рече, тој лично на теренот командувал со офанзивата на
силите на босанските Срби на Сребреница.
„Одлуката да се убијат заробениците е дадена помеѓу 22.00 часот
на 11 јули 1995 година, кога заврши вториот состанок во хотелот
“Фонтана“ во Братунац и 10.00 часот следниот ден, кога започна
третиот состанок“, изјави Батлер.
На претходните рочишта на судењето, беа презентирани и снимки
од тие состаноци. На една од нив Младиќ вели дека Бошњаците
можат или „да опстанат или да исчезнат“.
Обвинението го товари Младиќ за геноцид на околу 7.000 бошњачки
мажи од Сребреница, во деновите по окупацијата на заштитената
ООН енклава, од страна на силите на босанските Срби, извршена на
11 јули 1995 година.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Батлер се повика на документите за мобилизација на десетици
автобуси и за набавка на гориво, како и на пресретнатите разговори
на кои е снимен и Младиќ, како доказ дека командантот на
босанските Срби одлучил, дури и пред состанокот со Бошњаците од
Сребреница во хотелот “Фонтана“, дека целото население мора да
биде протерано од Сребреница.
„Имаше наредба сите да бидат протерани од Сребреница“, рече
Батлер, истакнувајќи дека населението „немало избор“, освен да
замине.
Судењето на Младиќ продолжува и оваа недела.
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Гранатите што го погодија
Маркале биле произведени
во Србија
Гранатите што се користеле во смртоносниот
напад на пазарот Маркале во Сараево во 1995 година,
биле произведени во Србија, изјави поранешен висок
функционер во Министерството за внатрешни
работи на Босна и Херцеговина, на судењето на Ратко
Младиќ во Хаг.
МАРИЈА РИСТИЌ
Емир Туркушиќ , поранешен функционер во Министерството за
внатрешни работи на БиХ, сведочеше минатата недела во Хашкиот
трибунал во судскиот процес против воениот командант на војската
на Република Српска, Ратко Младиќ, дека гранатите користени во
нападот на сараевскиот пазар Маркале, во кој 43 лица загинаа, а 75
беа повредени, биле произведени во фабрика во Србија две години
предходно.
„Тие имаа ознака К- 9307 , што значи дека биле произведени во
фабрика Крушик во српскиот град Ваљево. Четири исти ракети беа
користени истиот ден во нападот на улицата “Ослободилачка“ во
Сараево“, рече Туркушиќ.
Тој нагласи дека ракетите „дошле од далечина од 2.400 метри,
од позиции на војската на Република Српска, со која командувал
Младиќ“.
Туркушиќ ги негираше тврдењата на одбраната на Младиќ дека
Маркале биле воена цел.
„На тоа место немаше ниту воена цел, ниту седиште на бригада,
ниту пак воен гарнизон. Тоа беше строго цивилен дел на градот“,
додаде Туркушиќ.
Одбраната на Младиќ тврдеше дека постојат докази дека гранатите
биле исфрлени од околните згради, а не од позиции на војската на
босанските Срби, што сведокот го нарече „шпекулации од кои се
згрозува“.
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Според обвинението против Младиќ и според досегашните пресуди
во Хашкиот трибунал, гранатите што го погодиле Маркале биле
исфрлени од позициите на сараевско-романијскиот корпус на
војската на Република Српска.
Младиќ се изјасни за невин по обвиненијата за геноцид, за
злосторства против човештвото и за кршење на законите и обичаите
на војување за време на босанскиот конфликт во периодот меѓу 1992
и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница извршен во 1995 година и во
неколку други босански општини во 1992 година, за протерување на
Бошњаците и Хрватите од териториите под контрола на босанските
Срби, за тероризирање на граѓаните на Сараево со константно
гранатирање и снајперски оган и за земање на меѓународни војници
како заложници во 1995 година.
Судењето продолжува оваа седмица.
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Бегство од смртта по падот на
Сребреница
На судењето на Ратко Младиќ оваа недела, заштитен
сведок изјави дека во јули 1995 година тој побегнал
од место во близина на Кладањ, каде што силите на
босанските Срби убиле околу 20 други Бошњаци од
Сребреница.
JUSTICE REPORT
Заштитниот сведок РM-249, изјави дека на денот на падот на
Сребреница, на 11 јули 1995 година, тој и неговото семејство се
засолнале во близина на седиштето на УНПРОФОР во Поточари,
заедно со илјадници други жители на заштитената енклава на ООН.
Следниот ден, криејќи се во една куќа, тој бил сведок кога босанските
Срби ги одвојувале мажите од жените и децата, кои потоа биле
одведени со автобуси.
Додека го носел своето четири годишно девојче, сведокот, кој во
1992 година бил ранет во коленото од шрапнел, утрото на 13 јули
успеал да се качи во еден од автобусите. Се сокрил седнувајќи на под,
меѓу жените и децата.
Тој, и покрај честите контроли од страна на војската на босанските
Срби, успеал да остане во автобусот се до пристигнување до селото
Лука, во близина на Кладањ,. Сепак, таму српските војници го
одделиле од неговото семејство и го однеле во селското училиште.
Сведокот изјави дека тој и околу 20 други Бошњаци биле тепани, а
работите што ги имале им биле одземени. По полноќ, со камион биле
одведени во местото Рашица Гај. Како што рече, српските војници
убиле тројца заробени Бошњаците, веднаш по нивното симнување
од камион и уште двајца други кога се обиделе да избегаат.
„Камионот застана ...Убија тројца затвореници додека сè уште бев во
камионот. На нив отворија рафален оган, а тие паднаа од камионот.
Две лица што седеа на истата клупа со мене, се обидоа да избегаат.
Беа околу десет метри од камионот, кога беа застрелани“, изјави
сведокот. Додаде дека тој скокнал од камион и бегајќи успеал да се
спаси.
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Младиќ, поранешен командант на Главниот штаб на војската на
босанските Срби, е обвинет за геноцид на околу 7.000 Бошњаци
во Сребреница, извршен во јули 1995 година. Тој е обвинет и за
тероризирање на граѓаните во Сараево, за прогон на Бошњаците и
Хрватите и за земање на припадници на УНПРОФОР како заложници.
Според обвинението против Младиќ, ноќта меѓу 13 и 14 јули 1995
година, во близина на селото Тишќа, биле убиени 25 Бошњаци.
На прашање дали бошњачките цивили можеле да останат во
Сребреница по падот на градот, сведокот РМ-249 рече дека
„омразата на српските војници била толку голема“, што секој оној
што би останал, би морал да се помири со судбината да умре во
Сребреница“.
За време на вкрстеното испрашување, бранителот на Младиќ,
Миодраг Стојановиќ, изјави дека омразата била предизвикана од
бошњачките напади од Сребреница, на околните српски села, во
периодот од 1993 до 1995 година.
На судењето на Младиќ, како сведок оваа недела се појави и Роберт
Дониа, експерт на Хашкото обвинителство. Тој рече дека за време на
босанската војна, обвинетиот бил посветен на создавањето на српска
држава, со одвојување на Србите од Бошњаците и Хрватите, иако тој
предупредил, додека зборувал пред парламентот на босанските Срби
во пролетта 1992 година, дека „тоа би бил геноцид“.
Дониа рече дека за време на собраниската седницата одржана на 12
мај, кога бил назначен за командант на војската на босанските Срби,
Младиќ „остро ги предупредил“ политичките лидери за цената на
нивните усвоени стратешки цели, велејќи им: „Луѓе, тоа би бил
геноцид“.
Истражителот на обвинителството, Душан Јанц, кој исто така
сведочеше оваа недела, изјави дека до април оваа година, со ДНК
анализа на останките, биле идентификувани 6.849 лица, што во
јули 1995 година по падот на Сребреница биле убиени од страна на
војската на Република Српска.
Судењето на Младиќ продолжува следната недела.
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Хашкиот суд одби да го
скрати времетраењето на
рочиштата на Младиќ
Хашкиот трибунал го отфрли барањето на воениот
лидер на босанските Срби, Ратко Младиќ, да го
скрати времетраењето на неговите дневни судења,
поради неговата влошена здравствена состојба.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Алфонс Орие, претседател на судскиот совет на Меѓународниот
трибунал за поранешна Југославија, го одби барањето на одбраната
на Младиќ, за скратување на времетраењето на рочиштата, на не
повеќе од четири часа дневно и максимум четири дена во неделата.
Орие рече дека нема „конкретни причини“ за исполнување на
барањето на поранешниот командант на босанските Срби.
Тој додаде дека, сепак, судот „внимателно ќе ја следи здравствената
состојба на обвинетиот и дека ќе го ревидира распоредот на судењата
доколку тоа во иднина биде потребно “.
Во јуни, медицински офицер во притворската единица на судот,
сведочеше дека состојбата на Младиќ е стабилна, но, нагласи дека
скратувањето на судскиот распоред „ќе го намали ризикот од
несакани медицински состојби“.
Младиќ, кој има 71 година, пред неговото апсење во 2011 година,
доживеал три мозочни удари. Во текот на првата година од
неговото судење, тој често им се жалеше на судиите на умор и други
здравствени проблеми.
На почетокот на оваа година, судењата веќе беа скратени на
максимум четири часа дневно.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница и уште седум општини
во Босна и Херцеговина извршен во 1992 година, за протерување на
Бошњаците и Хрватите ширум БиХ, за тероризирање на граѓаните
на Сараево и за земање на меѓународни мировници како заложници.
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Младиќ наредил да се
донесат автобуси за
евакуација од Сребреница
Поранешен помошник на Ратко Младиќ, пред Хашкиот
трибунал изјави дека во јули 1995 година Младиќ
му наредил да обезбеди автобуси за евакуација на
локалното население од Сребреница.
JUSTICE REPORT
Петар Шкрбиќ, кој во јули 1995 година бил поранешен организациски
помошник на Младиќ, пред Хашкиот суд оваа недела изјави дека
наредбата за „мобилизирање“ на 50 автобуси и нивно испраќање
на фудбалскиот стадион во градот Братунац, му била дадена по
телефон од оперативниот центар на главниот штаб на војската на
босанските Срби во Хан Пјесак, доцна вечерта на 11 јули 1995 година.
„Зад наредбата стоеше командантот на главниот штаб, Младиќ“,
рече Шкрбиќ.
Тој додаде дека наредбата во писмена форма ја проследил до
Министерството за одбрана на Република Српска, кое следниот ден
обезбедило автобуси во неколку општини.
Според сведочењето на Шкрбиќ, за придружба на автобусите била
задолжена цивилната и воената полиција. Сведокот нагласи дека
автобусите биле „користени за евакуација“, додавајќи дека во тоа
време тој не знаел „ниту кој, ниту каде ќе се врши евакуацијата“.
Неколку дена подоцна, тој на телевизија видел дека со автобусите
биле евакуирани „жени и деца“.
Според обвинението, Младиќ е обвинет за геноцид на 7000 Бошњаци
и прогон на илјадници жени, деца и постари лица од Сребреница.
Се терети и за прогон на Бошњаците и Хрватите, за тероризирање
на граѓаните од Сараево и за земање на припадници на мировните
сили на ООН како заложници.
Хашкото обвинителство оваа недела како сведок го повика
директорот на одделот за судска медицина на Меѓународната
комисија за исчезнати лица, Томас Парсонс, кој рече дека до јуни
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оваа година биле идентификувани останки на 6.767 жртви, чија
смрт е поврзана со падот на Сребреница во јули 1995.
Парсонс нагласи дека сѐ уште има примероци што не се
идентификувани и дека вкупниот број на единствени ДНК профили
пронајдени во масовните гробници брои 7.001.
Тој им објасни на судиите дека жртвите биле идентификувани со
споредување на ДНК примероци пронајдени во масовните гробници
со примероци добиени од роднините на исчезнатите.
За време на вкрстено испрашување, Миодраг Стојановиќ, адвокат на
Младиќ, праша дали е можно да се утврди причината и времето на
смртта. Парсонс одговори одречно.
„Дали е можно одредено идентификувано лице да починало во некој
друг период, а не во јули 1995 година?“, праша Стојановиќ. Сведокот
одговори дека било можно.
Сепак, поранешниот хашки истражител на обвинителството,
Дин Менинг, ја негираше можноста дека лица убиени во борбени
операции, биле закопани во масовни гробници поврзани со падот
на Сребреница.
Менинг, кој бил координатор во истрагата за масовните убиства на
муслиманите во Сребреница, пред судот изјави дека луѓето чии тела
биле пронајдени во масовни гробници не биле убиени во борба, туку
биле заробени, убиени и закопани.
За да го докаже ова, сведокот рече дека на голем број жртви им
биле врзани рацете и очите, и дека во масовните гробници биле
пронајдени ленти и делови на жица што биле користени за врзување
на заробениците.
Судењето на Младиќ продолжува в понеделник.
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Војник на ВРС изјави дека
екзекутирал неколку стотици
лица
На судењето на воениот командант на босанските
Срби, Ратко Младиќ, во Хаг, војник изјави дека во 1995
година учествувал во стрелањето на 1.000 до 1.200
Бошњаци од Сребреница.
JUSTICE REPORT
Поранешниот припадник на војската на Република Српска, ВРС,
Дражен Ердемовиќ, рече дека на 16 јули 1995 година тој бил на фармата
Брањево, во близина на селото Пилица, општина Зворник, каде што
заедно со уште седум други членови на 10-тиот извиднички одред
на војската на босанските Срби, стрелал бошњачки затвореници
што биле таму донесени со автобуси за да бидат егзекутирани.
Тој пред Хашкиот трибунал изјави дека наредбата за егзекутирање
на Бошњаците, ја добил од офицерот Бране Гојковиќ, кој пак истата
наредба ја добил од „висок, крупен и со побелена коса“ потполковник
на босанските Срби, кој ги донел затворениците во Брањево од
градот Зворник.
Ердемовиќ рече дека веднаш по аминувањето на потполковникот,
со автобус пристигнала првата група на затвореници.
Мажи на возраст меѓу 15 и 60 години, со врзани очи и врзани раце,
биле вадени од автобусот во групи од по десет лица, построени на
ливада зад зградата на фармата и стрелани од зад грб од членовите
на 10-тиот извиднички одред.
Ердемовиќ рече дека неговата единица стрелала Бошњаци што биле
донесени со 15-20 различни автобуси, од 10:00 до 15:30 или 16:00
часот, по што ги заменила друга единица од Братунац.
Тој нагласи дека заедно со него, во егзекуцијата, меѓу другите,
учествувале и Брано Гојковиќ, Франц Кос, Марко Бошкиќ, Александар
Цветковиќ и Владимир Голијанин.
Судот на Босна и Херцеговина го осуди Кос на 35 години затвор,
Голијанин на 15, а Бошкиќ на 10. Цветковиќ, пак, беше уапсен во

- 419 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

Израел пред две години и сега се наоѓа во притвор во екстрадициската
единица.
Младиќ, воен командант на војската на босанските Срби, е обвинет
за геноцид на повеќе од 7000 муслимани од Сребреница, како и за
други злосторства во Босна и Херцеговина.
Ердемовиќ нагласи дека откако завршило стрелањето на Брањево,
потполковникот повторно се појавил и им рекол дека „треба да
бидат стрелани околу 500 други затвореници“ во селото Пилица.
Сепак, според сведоштвото на Ердемовиќ, припадниците на 10-тиот
извиднички одред одбиле да го направат тоа и заробениците што
биле притворени во културниот центар во Пилица, биле стрелани
од војници од Братунац.
Ердемовиќ додаде дека додека заедно со другите членови на неговата
единица седел во кафулето спроти културниот центар, видел некои
тела на убиените и слушнал експлозии и пукање што доаѓале од
центарот.
Ердемовиќ беше уапсен во Србија во 1996 година, откако на еден
американски новинар му кажал за убиствата во Брањево.
Тој тогаш беше екстрадиран во Хаг, ја призна вината, склучи
спогодба со обвинителите и беше осуден на пет години затвор.
За време на вкрстеното испрашување, Ердемовиќ не беше во
можност да одреди колку муслимани од Сребреница биле застрелани
во Брањево.
Откако адвокатот на Младиќ му ја презентира изјавата на Франц Кос,
кој изјавил дека во Брањево биле стрелани околу 650 муслимани,
Ердемовиќ рече: „Не можам да одговорам. Можеби тој е во право.
Можеби јас сум во право. Не знам. Не сакам да знам. Не велам дека
не сакам да знам поради тие луѓе, туку поради мојата совест“.
Судењето на Младиќ продолжува и оваа недела.
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28 ЈУНИ 2013

Заробениците од Сребреница
знаеле дека ќе бидат убиени
На судењето на Ратко Младиќ во Хаг поранешен
холандски мировник на ООН изјави дека постари
бошњачки цивили заробени од страна на силите
на босанските Срби го предупредиле дека ќе бидат
убиени.
JUSTICE REPORT
Холандскот офицер Винсент Егберс, кој за време на војната служел
во мировната мисија на ООН во Босна и Херцеговина, на судењето
на воениот командант на босанските Срби, Младиќ, сведочеше
дека во јули 1995 година во Белата куќа во Поточари, во близина
на Сребреница, два дена откако енклавата паднала во рацете на
српските сили, видел група бошњачки мажи.
Егберс, кој во тоа време бил командант на чета на холандскиот
баталјон на мировните силите на ООН, УНПРОФОР, рече дека
поголемиот број мажи во групата биле постари лица, така што тој
верува дека тие не биле војници, туку цивили.
Тој изјави дека пред Белата куќа видел купишта лични предмети
што им биле конфискувани на затворениците.
Српските војници го информирале холандскиот офицер дека ќе
ги испитаат мажите, а потоа ќе ги испратат на територија под
бошњачка контрола во Кладањ, каде што веќе биле испратени
нивните семејства.
Војниците подоцна ги качиле затворениците во три автобуси и ги
одвезле.
„Некои од нив со гестови ми покажаа дека ќе бидат убиени“, рече
Егберс.
Во обвинителниот акт со кој Младиќ се товари за геноцид на околу
7.000 Бошњаци од Сребреница стои дека на 13 јули 1995 година
српските војници ги транспортирале мажите од Белата куќа заедно
со илјадници други затвореници во Братунац, а потоа на неколку
други локации низ Зворник, каде што биле стрелани.
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Младиќ е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, за тероризирање на цивили во Сараево и за земање
мировници на ООН како заложници.
Егберс потврди дека на 12 и на 13 јули 1995 година, тој бил во
придружба на конвоите бегалци од Сребреница, со кои жени, деца и
постари лица биле префрлени на периферијата на Кладањ.
Кога на 13 јули се враќале, српските војници ги сопреле холандските
војници и ги заплениле нивните оклопни возила, оружје и шлемови.
За време на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, изјави дека во тој момент во Сребреница се наоѓале 4.000
припадници на 28 дивизија на босанската армија.
„Не сум ја видел ниту армијата, ниту дивизијата. Видов само
неколку вооружени лица и цивили“, одговори холандскиот офицер,
додавајќи дека имало вооружени лица што ја „бранеле енклавата“,
но тој не верува дека заштитата била силна.
Егберс потврди дека пред нападот на војската на босанските Срби на
Сребреница, бошњачките сили отвориле оган врз УНПРОФОР и убиле
еден холандски војник.
Во близина на Сребреница, пред таа да падне во рацете на силите
на Младиќ, имало стационирано неколку стотици холандските
мировни трупи, но тие не го спречиле освојувањето на енклавата,
ниту, пак, егзекуција на затворениците што следувала потоа.
Судењето на Младиќ ќе продолжи в понеделник.
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26 ЈУНИ 2013

Српски офицер одбил наредба
да ги убива заробениците од
Сребреница
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
ВРС, на судењето на Ратко Младиќ пред Хашкиот
трибунал, изјави дека два пати одбил наредба да
пука во бошњачките заробеници од Сребреница,
притворени во училиштето во село Рочевиќ, во 1995
година.
JUSTICE REPORT
Поранешниот офицер, Среќко Аќимовиќ, кој што во тоа време бил
командант на баталјонот на зворничката бригада на војската на
босанските Срби, на судењето на Младиќ изјави дека добил писмена
наредба од командата на бригадата, да пука во затворениците, но
тој претпоставува дека оригиналната наредба дошла од Главниот
штаб на ВРС.
Аќимовиќ додаде дека шефот на локалната заедница на селото
Рочевиќ, во близина на Зворник, на 14 јули 1995 година, го
информирал дека во локалното училиште биле приведени Бошњаци
и дека некои од нив биле убиени.
Додаде дека кога пристигнал пред училиштето, видел непознати
војници на ВРС и „неколку тела“.
Изјави оти чул кога заробениците кои што биле притворени во
фискултурната сала молат за вода и дозвола за користење на тоалет.
Аќимовиќ тогаш се јавил во командата на бригадата, но, на
неговиот повик не одговориле неговите шефови, туку офицерот за
безбедност на дринскиот корпус, Вујадин Поповиќ, кој му рекол дека
заробениците следниот ден „ќе бидат разменети“.
Аќимовиќ рече дека во текот на ноќта добил кодирана наредба,
испратена од командата на баталјонот, во која што стоело дека
тој треба да „формира одред“, кој ќе учествува во ехзекуцијата на
заробениците од училишната зграда.
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„Ни беше наредено да формираме одред, кој ќе учествува во
егзекуцијата на заробениците...Јас одбив да го сторам тоа“, рече
Аќимовиќ.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, е
обвинет за геноцид на околу 7.000 Бошњаци од Сребреница во
деновите по падот на заштитената енклава на ООН на 11 јули 1995
година.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево со долготрајно
гранатирање и снајперски оган и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Аќимовиќ рече дека наредбата подоцна повторно била испратена и
тој повторно одбил да ја спроведе. Тој прецизираше дека наредбата
дошла од командата на зворничката бригада и дека ја испратил
офицерот што бил на должност или шефот за безбедност, Драго
Николиќ.
Подоцна Николиќ го повикал да дојде наутро на 15 јули до училишната
зграда во Рочевиќ. Кога пристигнал, Аќимовиќ го видел Поповиќ,
кој му наредил да провери дали некој војник е слободен да учествува
во убиствата.
Одбивајќи уште еднаш да ја изврши наредбата, Аќимовиќ му
предложил на Поповиќ да ги вратат заробениците до локацијата
од која тие првично биле донесени и да се вратат во командата на
баталјонот.
„Кога почнаа да ги транспортираат, јас бев во просториите на
командата, но слушнав дека заробениците биле одведени на
локација во близина на касарната Стандард во Козлук, каде што биле
егзекутирани“, рече Аќимовиќ.
Според обвинението, околу 500 мажи муслимани, кои што биле
притворени во училишната зграда во Рочевиќ, биле застрелани во
Козлук.
Во 2010 година, Хашкиот трибунал за геноцид во Сребреница го
осуди Поповиќ на доживотен затвор, а Николиќ на 35 години затвор,
заради помагање и поддршка на геноцидот.
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21 ЈУНИ 2013

Сите офицери на војската на
босанските Срби „знаеле за
Сребреница“
Поранешен шеф на разузнавачката служба на
босанските Срби, на судењето на Ратко Младиќ во
Хаг, изјави дека високите офицери во штабот на
војската знаеле за масовните убиства во Сребреница.
JUSTICE REPORT
Поранешниот шеф на разузнавачката управа на Главниот штаб на
војската на босанските Срби, Петар Салапура, на судењето на Младиќ
оваа недела, изјави дека за масакрите во Сребреница прв пат му
било кажано кон крајот на декември 1995 година или на почетокот
на јануари 1996 година.
Тој рече дека Милорад Пелемиш, командант на 10-тиот извиднички
одред на Главниот штаб, му потврдил дека членови на неговата
единица учествувале во убиствата на муслиманите.
На прашање на обвинителот дали тој сторил нешто околу
започнување на истрага за овој случај, Салапура одговори дека
покренувањето истрага не била негова должност, туку била во
надлежност на безбедносните органи.
Тој рече дека не направил ништо бидејќи верувал оти повеќето
офицери во главниот штаб веќе знаеле за убиствата.
„Да, тоа е вистина. Слушнав за тоа од оперативците. Сите знаеја за
тоа. Целиот град знаеше, а камоли војската“, рече Салапура.
На прашањето дали знаел дека и Младиќ знае оти војниците од
главниот штаб ги стрелале затворениците, Салапура рече дека во
тоа време тој „не размислувал за тоа дали Младиќ знаел или не“.
Кога обвинителот му сугерираше дека негова должност била за
своите сознанија да го информира Младиќ, тој одговори дека за тоа
разговарал со својот претпоставен офицер, Здравко Толимир, кој му
бил помошник за разузнавање и безбедносни прашања на Младиќ.
На почетокот на оваа година, Хашкиот трибунал го осуди Толимир
на доживотен затвор за геноцидот во Сребреница.
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Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
ВРС, е обвинет за геноцид на околу 7.000 муслимани од Сребреница,
но и за други злосторства во БиХ. Тој е обвинет и за прогон на
Бошњаците и Хрватите низ Босна и Херцеговина, за тероризирање
на цивилите во Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски
оган и за земање на мировници на ООН како заложници.
На судењето на Младиќ оваа недела, за случувањата во Сребреница
сведочеше и Драгомир Кесеровиќ, поранешен офицер за безбедност
на Главниот штаб на ВРС. Тој изјави дека немал сознанија за
егзекуциите на мислиманските затвореници извршени во јули 1995
година.
„Никој не зборуваше за тоа во моето присуство. За тоа дознав дури
во февруари 1996 година“, рече Кесеровиќ.
Тој нагласи дека меѓу офицерите на ВРС „до крајот на војната немало
дискусии за околностите под кои што воените затвореници биле
егзекутирани“.
„Јас дури не можам себе си да си објаснам што се случило и како
можело тоа да биде чувано во тајност“, рече Кесеровиќ.
Судењето на Младиќ ќе продолжи в понеделник.
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Случај Младиќ: „Непотребни“
убиства во Сребреница
Поранешен офицер за безбедност на босанските
Срби, кој што сведочеше на судењето на неговиот
командант Ратко Младиќ во Хаг, изјави дека тој,
по падот на Сребреница, слушнал за „непотребни“
убиства на бошњачки војници и цивили.
JUSTICE REPORT
Драгомир Кесеровиќ, поранешен офицер за безбедност на Главниот
штаб на војската на босанските Срби, на судењето на Младиќ во
Хашкиот трибунал оваа недела, изјави дека тој немал сознанија за
масакрот во Сребреница извршен во јули 1995 година.
„Не можам да кажам дали муслиманите беа убиени по кратка
постапка или на друг начин“, рече Кесеровиќ, додавајќи дека тој
лично не бил сведок ниту на апсењата, ниту на егзекуциите на
Бошњаците.
Додаде дека сепак, следната година чул за „непотребни смртни
случаи на членови на 28-мата дивизија на армијата на Босна и
Херцеговина, а можеби и на цивили“ околу Сребреница во јули 1995
година.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, е
обвинет за геноцид на околу 7.000 Бошњаци од Сребреница во
деновите по падот на заштитената енклава на ООН на 11 јули 1995
година.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивили во Сараево со долготрајно
гранатирање и снајперски оган, како и за земање на мировници на
ООН како заложници.
Кесеровиќ сведочеше дека на 16 јули 1995 година, Младиќ му наредил
да ја преземе командата врз операцијата чија цел била „пребарување
на теренот и гонење на припадниците на 28-мата дивизија на
армијата на Босна и Херцеговина“, кои што се обидувале да се
пробијат низ обрачот околу Сребреница.
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Кесеровиќ изјави дека целта на операцијата била да се „започне
борба и да се предизвика уништување и загуба на страната на
непријателот, како и апсење и разоружување“ на војниците на
босанската армија.
Сепак, сведокот рече дека наредбата на Младиќ ја сметал за
„неприфатлива во воена смисла“, бидејќи тој „не бил командант на
ниту една од единиците кои што учествувале во операцијата“.
Наредбата потоа била укината, рече сведокот.
Судењето на Младиќ продолжува во среда.
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Затворениците од
Сребреница му аплаудирале
на Ратко Младиќ
Поранешен офицер на војската на босанските Срби,
на судењето на Младиќ во Хаг, сведочеше дека
заробените Бошњаци од Сребреница му аплаудирале
на Младиќ откако им рекол дека ќе бидат разменети.
JUSTICE REPORT
Зоран Малиниќ, поранешен командант на баталјонот на воената
полиција на Главниот штаб на војската на босанските Срби, оваа
недела сведочеше дека Младиќ, два дена по падот на Сребреница,
на бошњачките затвореници што биле притворени на фудбалскиот
терен во Нова Касаба, на 13 јули 1995 година, им ветил оти ќе ги
ослободи.
Притворениците по оваа изјава му аплаудирале на Младиќ, рече
сведокот.
Малиниќ сведочеше дека воените полицајци под негова команда
ги чувале заробениците, кои ги имало околу 1.200, а кои биле
притворени на фудбалскиот терен, на кој Младиќ им се обратил и
им ветил дека ќе бидат разменети.
„Генерал Младиќ влезе во толпата, тој не стоеше пред нив ... Слушнав
дел од она што тој го рече“, изјави Малиниќ.
„Во принцип, тој зборуваше за војната и за фактот дека луѓето
се убивале врз основа на невнимателни одлуки. Им рече на
заробениците дека не треба да се плашат, бидејќи тие ќе се вратат
во своите домови и ќе бидат разменети... По завршување на говорот,
заробениците му аплаудираа на генерал Младиќ“, рече тој.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
ВРС, е обвинет за геноцид на околу 7.000 муслимани од Сребреница
во деновите што следеа по 11 јули 1995 година, по падот на оваа
заштитена енклава на ООН.
Тој е обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево со долготрајно
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гранатирање и снајперски оган и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Оваа недела, Хашкото обвинителство како сведок го повика
поранешниот припадник на специјалната полиција на ВРС, Миленко
Пепиќ.
Пепиќ изјави дека неговиот старешина Раде Чутуриќ, на 13 јули
1995, му рекол дека заробениците муслимани од Сребреница биле
убиени во складиштето на земјоделската задруга во селото Кравица.
Пепиќ објасни дека Чутуриќ му наредил да запре со конвојот на
автобуси со кои што било транспортирано локалното население од
Сребреница, на крстопатот во близина на Кравица, додека мажите
заробеници не бидат префрлени во складиштето.
Тој додаде дека откако заробениците го одминале, тој слушнал
истрели и експлозии што доаѓале од складиштето.
Чутуриќ тогаш се појавил на крстопатот и му рекол дека еден од
заробениците убил полицаец откако претходно успеал да му ја
оттргне автоматската пушка. Тој додаде дека дланките на Чутуриќ
биле изгорени, откако тој се обидел да ја грабне пушката од
заробеникот.
Пепиќ сведочеше дека Чутуриќ му рекол оти муслиманите во
складиштето ги убиваат.
Судењето на Младиќ ќе продолжи в понеделник.

- 430 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

11 ЈУНИ 2013

Преживеан на масакрот
во Сребреница сведочеше
против Младиќ
Сведок, на судењето на поранешниот командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ што се одржува во
Хаг, раскажа како тој во јули 1995 година, го преживеал
масовното убиство на заробените мажи муслимани.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок РM-253 изјави дека тој бил меѓу 12.000 -15.000
муслимани, „од кои една третина вооружени“, што се обидувале
да се пробијат до градот Тузла, но дека на 13 јули 1995 година ѝ се
предал на војската на босанските Срби.
Тој потврди дека во тоа време бил припадник на босанската армија
и дека бил мобилизиран во пресрет на нападот на Сребреница.
Откако се предал, повеќе од 2.000 машки заробеници биле префрлени
на фудбалскиот терен во Нова Касаба, каде што ги посетил Младиќ.
„Беше мртва тишина на стадионот...Младиќ рече дека по жените и
децата ќе дојдат автобуси и дека ние ќе им се придружиме“, изјави
сведокот.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
е обвинет за геноцид на околу 7.000 муслимани од Сребреница во
деновите по 11 јули 1995 година, кога ВРС ја зазеде оваа заштитена
зона на Обединетите нации.
Според сведокот РМ-253, како што го напуштале стадионот, еден
заробеник сакал со себе да ја земе и својата торба, но, еден војник му
рекол: „Како да ќе ти биде повторно потребна“.
„Во тој момент сфатив дека ќе бидеме одведени некаде каде што
ќе не егзекутираат и дека нашите шанси за преживување се мали“,
изјави сведокот.
Додаде дека биле одведени во училишната зграда во Петковци и оти
некои затвореници биле убиени дури и пред да пристигнат таму.
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Според обвинението, околу 1.000 муслимани од Сребреница биле
застрелани на браната во Петковци на 14 јули 1995 година.
Во раните вечерни часови, српските војници почнале да водат групи
на затвореници надвор од училниците, каде што многумина од нив
биле држани, а потоа се слушало пукање, рече сведокот.
„Кога излегов во ходникот, ни наредија да ги ставиме нашите лични
документи настрана. Претходно ни ги одзедоа парите. Ми ги врзаа
рацете зад грб, толку силно што јас дури и не можев да ги движам
прстите“, рече РМ-253.
По кратко возење во темница, камионот што ги превезувал него и
другите заробеници, пристигнал на платото крај браната, каде што
видел купови тела.
Кога се симнале од камионот, заробениците биле застрелани од
непосредна близина. Сведокот изјави дека бил погоден во раката и
дека ја изгубил свеста. Потоа паднал меѓу другите тела, па српските
војници мислеле дека е мртов.
Откако војниците заминале, изјави сведокот, тој, заедно со уште
еден преживеан, се сокрил во блискиот канал.
Потецира дека виделе „камион за товарење како ги собира телата
и ги товари во трактор, што потоа ги транспортирал горе кон
браната“. Тој рече дека оваа операција за расчистување траела цел
ден.
Судењето на Младиќ, кој е обвинет и за прогон на муслиманите и
Хрватите низ Босна и Херцеговина, за тероризирање на цивили
во Сараево и за земање на мировниците на ООН како заложници,
продолжува в среда.
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07 ЈУНИ 2013

Седумгодишно момче го
преживеало стрелањето во
Сребреница
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, што се одвива во
Хаг, сведок раскажа како на седумгодишна возраст го
преживеал масакрот во Сребреница.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи на судењето на Младиќ оваа недела, заштитениот сведок
РM-313 рече дека силите на босанските Срби, заедно со неговиот
татко и другите жители на едно село во близина на Сребреница, го
качиле во камион и им ги врзале очите.
Кога камионот запрел, на неговиот татко и на другите мажи им
било наредено да одат во една ливада.
„Излеговме. Потоа ни ги одврзаа очите. Ни наредија да легнеме, а
потоа почнаа да пукаат во нас. Беше темно. Ништо друго не можеше
да се види“, рече РM-313.
Тој изјави дека бил застрелан во ногата и раката. Пред судиите ги
покажа лузните. Кога го прашаа каде во тој момент бил неговиот
татко, одговори: „Не знам каде беше, но не беше блиску“.
„Потоа станав ...Еден бел џип со црвен крст доаѓаше кон нас.
Пријдов и побарав дозвола да ме пуштат да влезам“, рече сведокот,
додавајќи дека со возилото бил превезен во Зворник, каде што му
била пружена медицинска помош.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби, ВРС,
е обвинет за геноцид на околу 7.000 мажи муслимани од Сребреница,
во деновите по окупацијата на енклавата што се наоѓаше под
заштита на ООН, на 11 јули 1995 година.
На судењето на Младиќ оваа недела, сведочеше и поранешниот
офицер на ВРС, Момир Николиќ, кој изјави дека два дена по падот на
Сребреница во јули 1995 година, тој го прашал Младиќ за судбината
на заробените муслимани.
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Младиќ му одговорил со ненадеен гест со раката, од кој сведокот
можел да заклучи дека тие ќе бидат убиени.
Николиќ рече дека тој го сретнал Младиќ на патот меѓу Братунац и
Сребреница, во близина на Коњевиќ Поле, на 13 јули 1995 година, во
моментот кога мажите муслимани, кои се обидувале да стигнат до
Тузла низ шумата, се предавале.
„Младиќ зборуваше со муслиманските затвореници. Тој им рече да
не се грижат, додавајќи дека сè ќе биде во ред и дека тие ќе бидат
префрлени таму каде што сакаат“, рече Николиќ.
„Кога се упати кон својот автомобил, јас тргнав по него и го прашав
што навистина ќе се случи со тие луѓе. Ни тогаш не можев да
поверувам дека ќе одат каде што сакаат...Младиќ се смееше. Тој не
рече ништо, само направи гест со раката од лево кон десно и потоа
замина“, рече Николиќ.
Тој во судницата го покажа гестот што го направил Младиќ, остро
движејќи ја раката од лево кон десно, со испружени прсти и со
дланката свртена надолу.
Откако го призна прогонот на муслиманите од Сребреница,
Николиќ, во 2003 година, од Хашкиот трибунал беше осуден на 20
години затвор.
На крајот од своето сведочење, Николиќ им се извини на „сите
жртви“ и „на сите семејства што ги преживеале злосторствата“ во
Сребреница.
„Многу ми е жал. Се чувствувам ужасно...Направив грешка што не
избегав кога станав свесен дека ќе биде извршено злосторство. Жал
ми е што учествував во тоа ужасно злосторство“, изјави сведокот.
Судењето на Младиќ, обвинет и за прогон на Бошњаците и Хрватите
низ Босна и Херцеговина, за тероризирање на цивили во Сараево
и за земање на мировници на ОН како заложници, продолжува
следната недела.
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05 ЈУНИ 2013

Ратко Младиќ: „Хашкиот
трибунал ми го спаси
животот“
Поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ, кому му се суди за воени злосторства, му
се заблагодари на Хашкиот трибунал и неговите
доктори што го „извлекле од смртта“, откако
преживеа три мозочни удари.
JUSTICE REPORT
Младиќ му се заблагодари на Трибуналот откако лекарот во неговата
притворна единица, Паулус Фалке, во вторникот, пред меѓународниот
суд сведочеше за здравствената состојба на обвинетиот.
„Докторе Фалке - вам, на вашиот тим, на целиот персонал во
притворната единица што ме следи, чува, набљудува, прегледува
и ме проверува и дење и ноќе, на сиот медицински персонал во
притворната единица и медицинскиот персонал што ме лечеше
во болницата Броново, [каде што Младиќ бил лекуван], би сакал
длабоко да ви се поклонам и да ве поздравам како луѓе кои со две
нозе ме извлекоа од гробот“, рече Младиќ.
„Да не беше вашата нега, лекови и Божјата волја, јас одамна би го
посетил Свети Петар“, рече тој.
Младиќ изјави дека мора да го пофали и Трибуналот, иако за него
зборувал непријатни работи.
„Да не бев овде, јас одамна ќе бев на небо. Затоа искрено се
заблагодарувам на сите, од чистачката до сопственикот и до
болничкиот персонал на Броново, поради тоа што ми го спасија
животот. Ви благодарам“, рече тој.
Фалке, говорејќи во полза на предлогот на одбраната за скратување
на работната недела на судењето на Младиќ од пет на четири дена,
детално ја опиша здравствената состојба на обвинетиот.
Тој рече дека здравјето на Младиќ е стабилно и дека не се влошува и
покрај неговите три мозочни удари и за разлика од медицинските
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експерти на одбраната, тој нагласи дека нема зголемен ризик за
уште еден мозочен удар.
Сепак, Фалке истакна: „Медицинскиот персонал во притворската
единица забележа дека Младиќ исклучително брзо се изморува во
текот на судските расправи. Кога се враќа од сослушувањата, тој е
толку преморен што не може самиот ниту да се соблече, па само
лежи во својот кревет, а ја игнорира дури и вечерата“.
Според психијатриските наоди, сведоштвата во текот на судењето
биле „многу болни и вознемирувачки“ за Младиќ, што можеби
имале и влијание врз неговиот апетит, рече Фалке.
„Докторе, како човечко суштество, не сум изненаден дури и од
најгрозоморните вистини и факти, но дури и најмала лага, без
оглед на тоа кој ја напишал, подметнал или изговорил, ме исфрла
од такт“, изјави Младиќ.
Судскиот совет накнадно ќе донесе одлука за барањето за скратување
на работната недела во случајот на Младиќ.
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31 МАЈ 2013

Масакрите во Сребреница беа
однапред планирани
Поранешен војник на босанските Срби, на судењето во
Хаг на Ратко Младиќ, сведочеше дека висок офицер
однапред му кажал дека сите муслимани од
Сребреница ќе бидат убиени.

МКСЈ зграда. Фото Flickr ICTY

JUSTICE REPORT
Момир Николиќ, воен началник на обезбедувањето на бригадата
Братунац на војската на босанските Срби, на судењето на Младиќ
оваа недела, изјави дека еден ден по падот на Сребреница во јули
1995 година, потполковникот Вујадин Поповиќ му најавил дека сите
мажи муслимани од градот ќе бидат убиени.
Николиќ рече дека на 12 Јули 1995 година го прашал Поповиќ,
тогашен началник за безбедност на дринскиот корпус на војската
на босанските Срби, што ќе се случи со Бошњаците од Сребреница,
што побарале засолниште крај комплексот на мировниците на ООН
во близина на Поточари, а кои ден претходне избегале од српските
сили.
„Поповиќ ми одговори дека жените и децата ќе бидат префрлени
на територии под контрола на муслиманските сили во Кладањ или
Тузла и дека работоспособните мажи ќе бидат одделени од другите“,
рече Николиќ.
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„Кога го прашав: господин потполковникот, што ќе се случи со
нив?, Поповиќ, на арогантен начин како и секогаш, ми рече: ‘Сите
муслимани треба да бидат убиени’“, рече тој.
Хашкиот трибунал во 2003 година го осуди Николиќ на 20 години
затвор за воени злосторства. Поповиќ се наоѓа на издржување на
казна доживотен затвор за геноцид во Сребреница.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, е
обвинет за геноцид, вклучувајќи го и убиството на околу 7.000
бошњачки мажи и депортацијата на илјадници жени и деца.
Николиќ рече дека начинот на кој српските војници ги третирале
муслиманите што ги одделиле од нивните семејства во Поточари,
бил „првиот знак што укажувал дека нешто не е во ред“.
„Им ги земаа личните предмети и ги фрлаа на еден голем куп. Им
се закануваа, ги плукаа, ги малтретираа и сѐшто им зборуваа. Лично
го видов тоа“, изјави сведокот.
Судењето на Младиќ ќе продолжи следната недела.
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27 МАЈ 2013

Младиќ бил директно
вклучен во офанзивата на
Сребреница
Поранешен потполковник на војската на босанските
Срби, на судењето на Ратко Младиќ во Хаг, изјави дека
поранешниот командант бил директно вклучен во
офанзивата на Сребреница во јули 1995 година.
JUSTICE REPORT
Мирко Тривиќ, воен командант на втората романијска бригада на
војската на босанските Срби, изјави дека тој на 11 јули 1995 година,
на денот кога енклавата паднала, го сретнал Младиќ во Сребреница
и дека Младиќ му дал наредби.
Вечерта на 10 јули, Тривиќ присуствувал на состанокот со Младиќ,
Радислав Крстиќ, тогашен командант на дринскиот корпус, и
Винко Пандуревиќ, командант на зворничката бригада, одржан во
Братунац.
Сведокот рече дека Младиќ им наредил да се подготват за
продолжување на офанзивата на Жепа, уште една енклава во
источна Босна што била под заштита на ООН.
Хашкиот трибунал претходно го осуди Крстиќ на 35 години затвор
заради помагање на геноцидот во Сребреница, а Пандуревиќ на
казна затвор од 13 години за помагање во извршување на убиствата
и прогонот на Бошњаците од Сребреница.
Командант на босанските Срби, Младиќ, е обвинет за геноцид во
Сребреница, за прогон на Бошњаците и Хрватите, за тероризирање
на цивилите од Сараево и за земање на мировници на ООН како
заложници.
Минатата недела сведочеше и заштитен сведок на хашкото
обвинителство, кој лично, во јули 1995 година, видел убиства на
муслимани од Сребреница и закопување на стотици тела околу
Братунац.
Заштитениот сведок РМ-306 рече дека на 13 јули 1995 година, бил
очевидец на убиството на пет муслимански затвореници пред
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земјоделска задруга во селото Кравица, додавајќи дека во близина
можеле да се видат многу повеќе мртви тела.
„Покрај овие петтмина што ги видов ... имаше уште еден куп убиени
луѓе“, изјави сведокот.
„Според моите проценки, имаше меѓу 40 и 50 [мртви] луѓе“, рече
тој.
Сведокот нагласи дека потполковник Љубиша Беара, тогашен шеф
за безбедност на Главниот штаб на војската на босанските Срби, му
наредил да ископа четири големи гробници.
Хашкиот трибунал во 2010 година го осуди Беара на доживотен
затвор, како еден од клучните организатори на геноцидот во
Сребреница.
Судењето на Младиќ продолжува и оваа недела.
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Жени од Сребреница
сведочеа за убиствата на
нивните семејства
Сведочејќи на судењето на Ратко Младиќ во Хаг,
две жени од Сребреница сведочеа како членовите
на нивните семејства, по падот на енклавата во
1995 година, биле убиени од страна на силите на
босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Мирсада Малагиќ, на судењето на Младиќ во Хаг, изјави дека својот
сопруг и двата сина за последен пат ги видела на патот кон селото
Поточари, на денот на падот на Сребреница.
Нејзиниот сопруг и постариот син им се приклучиле на група луѓе
кои тргнале низ шума кон Тузла, додека сведокот, а нејзиниот
свекор и помладиот син заминале кон комплексот на мировните
сили на ООН во Поточари.
„Местото беше преполно со луѓе. Јас дури и не се поздравив со нив
како што треба. Секој појде на своја страна, додека околу нас паѓаа
гранати“, рече Малагиќ.
Малагиќ никогаш повторно не го видела својот сопруг Салко,
ниту пак нејзините синови Адмир, кој имал 15 и Елвир, кој имал
20 години. Пред да ги качат во автобусите во Поточари на 13 јули
1995 година, српските војници ја одвоиле Мирсада од нејзиниот
70-годишен свекор. И него никогаш повторно не го видела.
Малагиќ, која од шрапнел била ранета во рака, изјави дека истиот
ден во Поточари го видела Младиќ. Таа нагласи дека тој ги уверувал
бегалците дека „нема ништо лошо на никого да му се случи“ и дека
тие „ќе заминат во Кладањ“.
„Мојот свекор беше пронајден во масовна гробница во Снагово,
а маж ми и средниот син беа пронајдени во Зворничка Каменица
во 2009. Подоцна и мојот син Елвир го најдоа во Каменица“, рече
Малагиќ.

- 441 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

Таа додаде дека свекорот, сопругот и средниот син ги закопала
во меморијалниот центар Поточари во Сребреница, кога била
одбележана 15-годишнината од падот на градот, на 11 јули, 2010.
Нејзиниот постар син го закопала две години подоцна.
Младиќ, тогашен командант на силите на босанските Срби, е
обвинет за геноцид на околу 7.000 мажи од Сребреница и за прогон
на жените и децата, во јули 1995.
И вториот сведок, Салиха Османовиќ, сведочеше за загубата на на
нејзиниот сопруг и 18-годишен син. Останките на Рамо и Нермин
Османовиќ беа пронајдени во масовна гробница, 14 години подоцна.
„Ние заедно ја напуштивме куќата. На 11 јули се разделивме, тие
отидоа низ шумата, додека јас заминав кон Поточари. Никогаш
повторно не ги видов“, изјави сведокот.
Таа додаде дека еден роднина ѝ рекол, дека нејзиниот сопруг Рамо,
на 13 јули 1995 година, ја напуштил колоната мажи што оделе низ
шумата „за да види каде можат да поминат“, но дека го фатиле.
Судењето на Младиќ, кој е обвинет и за прогон на Бошњаците и
Хрватите, за тероризирање на цивили во Сараево и за земање на
мировници на ООН како заложници, ќе продолжи на 21 мај.
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На судењето на Младиќ
сведоштва за егзекуциите во
Сребреница
Сведочејќи на судењето на Ратко Младиќ, двајца
преживеани сведоци ги опишаа егзекуциите на
Бошњаците од Сребреница во јули 1995 година,
извршени од страна на силите на босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок РМ-297 во своето сведоштво ја опиша
егзекуцијата на околу 1.000 Бошњаци од Сребреница, извршена на 14
јули 1995 година од страна на силите на босанските Срби, во селото
Ораховица, во близина на градот Зворник.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби,
е обвинет за геноцид на околу 7.000 муслимани од Сребреница во
деновите по 11 јули 1995 година. Нему му се суди и за прогон на
Бошњаците и Хрватите, за тероризирање на цивилите во Сараево,
како и за земање на мировници на ООН како заложници.
Сведокот рече дека по падот на Сребреница, тој се обидел одејќи низ
шума кон Тузла, да се пробие кон територија на босанската армија,
но два дена подоцна, на 13 јули 1995 година, им се предал на српските
војници. Младиќ, рече сведокот, истата вечер им се обратил на
заробениците на една ливада во близина на селото Сандиќи.
„Не пречека со зборовите: ‘Добро вечер соседи’. А потоа ни кажа:
‘Владите преговараат. Ќе бидете разменети утре според принципот
“сите за сите“. Му одговоривме: ‘Ви благодариме команданте’. Тој
рече: ‘Ќе одите во хангарите. Ќе добиете вода, но не и вечера’“,
раскажа сведокот.
Сведокот во Сандиќи бил одвоен од својот брат. Дури неодамна
дознал што се случило со него. „Ми рекоа дека нашле само неколку
коски, не и целото тело ...“, рече РМ-297.
Истата вечер, заробениците биле префрлени во Братунац, а некои од
нив биле убиени во текот на ноќта. Утрото, на 14 јули, тие со камион
биле транспортирани до Ораховац. „Нѝ пцуеа турска и муслиманска
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мајка и нѝ рекоа: ‘Ова е српска земја. Никој не може да ја порази
српската војска’“, изјави сведокот.
Според сведоштвото на РМ-297, српските војници им ги врзале
очите на бошњачките затвореници во преполнетата училишната
сала во Ораховац. Пред да ги качат на камиони, на секого му дале
по една мала чаша вода. По кратко возење, камионот сопрел. На
заробениците им било наредено да излезат и да се постројат.
Ѕиркајќи низ отворот под неговиот превез, сведокот видел мртво
тело пред себе. Потоа слушнал истрели од огнено оружје и иако тој
не бил погоден, паднал на земја.
„Еден заробеник беше тешко ранет. Побара од нив да го убијат.
Тој дури и не плачеше... А српскиот војник рече: „Полека, полека“,
изјави РМ-297.
Додека лежел под мртвите тела, слушнал како доаѓаат други камиони
со нови групи на заробеници и чул стрелање што се повторувало
„секои петнаесет минути“. Неколку часа подоцна сведокот успеал
да избега од местото на настанот. По дводневно талкање, тој успеал
да стигне на територијата контролирана од страна на босанската
армија.
За време на вкрстено испрашување, бранителот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, го праша сведокот дали тој го препознал Младиќ во Сандиќи
или само слушнал дека тој бил присутен таму. Сведок РМ-297
потврди дека тој „никогаш претходно не го видел” Младиќ и дека
заробениците ја прошириле информацијата дека е тоа тој.
Вториот заштитен сведок на обвинителството сведочеше под име
РM-314. Тој изјави дека го преживеал стрелањето на припадниците
на војската на Република Српска, ВРС, на бреговите на реката Јадар,
во близина на Коњевиќ Поле.
РM-314 рече дека тој бил еден од неколкуте илјади мажи што се
обидувале, по падот на Сребреница, низ шума да стигнат до Тузла.
Сведокот додаде дека тој бил заробен на 13 јули 1995 година и дека
српските полицајци го претепале, исто како што сториле и со сите
други заробеници.
Откако некое време поминал во притвор во еден магацин во близина
на Коњевиќ Поле, на сведокот, еден ден, му било наредено да влезе
во автобус, заедно со уште „15 или 16 други муслимани“.
„Со нас во автобусот влегоа четворица војници и една жена, возач.
Тоа беа војниците што не тепаа во магацинот...По некое време
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ни беше наредено да излеземе од автобусот. Не наредија покрај
металниот браник на патот. Еден војник потоа рече: „Не таму. Ни
рекоа да ги однесем покрај реката. Повторно не построија. Меѓу нас
беше и едно 14-годишно момче. Четворицата војници тргнаа по нас,
а потоа почнаа да пукаат“, рече сведокот РM-314.
Тој изјави дека бил погоден во левиот колк. Паднал во реката и
успеал да побегне од местото на настанот.
На судењето на Младиќ, оваа недела сведочеше и поранешен
холандски мировник на ООН, кој рече дека Бошњаците од Сребреница
„немале друг избор“, освен да ја прифатат евакуацијата наредена од
страна на српските сили.
Роберт Франкен, помошник командант на холандскиот баталјон
на УНПРОФОР во Сребреница, рече дека Бошњаците по 11 јули 1995
година, биле принудени да ја прифатат евакуацијата организирана
од страна на ВРС.
Опишувајќи „кој бил изборот“ со кој се соочувале десетиците илјади
бегалци од Сребреница, кои побарале засолниште во близина на
комплексот на ООН во Поточари, Франкен рече дека тие можеле или
да „останат во толпата без храна и вода“ во услови на многу топло
време и „да умрат полека“ или „да заминат“.
Франкен нагласи дека бил очевидец на поделбата на мажите од
жените и децата. „ВРС уште претходно ги беше оневозможила
“сините шлемови“ да ги заштитат одвоените мажите“, изјави
сведокот.
Судењето на Младиќ продолжува следната недела.
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Младиќ до цивилите од
Сребреница: „Опстанете или
исчезнете!“
Во текот на сведочењето на холандскиот офицер,
Питер Боеринг, обвинителите на судењето на
Ратко Младиќ повторно ја прикажаа снимката на
која командантот на војската на Република Српска
(ВРС), веднаш по заземањето на Сребреница во јули
1995 година, им порачува на цивилите Бошњаци од
енклавата дека „можат или да опстанат или да
исчезнат“.
JUSTICE REPORT
Младиќ е обвинет за геноцид над околу 7.000 муслимани во
Сребреница, како и за прогон на илјадници жени, деца и постари
лица, после 11-ти јули 1995, откако неговата војска на оваа дата ја
зазеде Сребреница.
Тогашниот офицер на холандскиот баталјон на УНПРОФОР, мајор
Боеринг, бил присутен на состаноците меѓу генерал Младиќ,
командантот на “сините шлемови“, Том Кареманс и претставниците
на сребреничките муслимани во хотелот “Фонтана“ во Братунац,
одржан на 11 и 12 Јули 1995 година.
На снимката од првиот состанок се гледа како Младиќ вика на
Кареманс, прашувајќи го зошто наредил напад на НАТО врз ВРС и
„дали сака повторно да го види своето семејство“.
Младиќ на снимката вели дека „целта на неговите операции не се
ниту УНПРОФОР, ниту цивилите“, барајќи од офицерот на УНПРОФОР
на состанокот да доведе претставници на жителите на Сребреница.
„Можете сите да заминете, сите да останете или сите да умрете“,
вели Младиќ на видео снимката.
Боеринг рече дека ова било „чиста закана“.
На третиот состанок во “Фонтана“, утрото на 12 јули 1995, Младиќ
на претставниците на сребреничките муслимани, меѓу кои е и една
жена, им вели: „Можете да опстанете или да исчезнете“.
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Тој прецизира дека услов „за опстанок“ е сите вооружени Бошњаци
да го „положат оружјето“.
„Потоа можете да одберете - кој сака да остане, а кој да замине. Ако
сакате да заминете, само изразете желба“, вели Младиќ.
Боеринг рече дека во тоа време, илјадници муслимани се туркале
околу базата на УНПРОФОР во Поточари, обидувајќи се да добијат
заштита од силите на ВРС. Меѓу нив, според сведокот, немало
вооружени борци. Меѓутоа, Младиќ, на состаноците во “Фонтана“
рекол дека ќе ги одвои сите муслимански мажи од 16 до 60 години и
дека меѓу нив ќе бара „воени злосторници“.
Холандскиот војник опиша како српските војници ги двоеле мажите
од нивните семејства, а потоа ги затвориле во “Белата куќа”,
одземајќи им ги личните предмети и документи. Тие, со автобуси,
нешто подоцна биле транспортирани во Братунац, а од таму, како
што стои во обвинението, биле префрлени на повеќе локации во
близина на Зворник и стрелани.
Боеринг посведочи дека придружувал еден од конвоите кон селото
Тишќа, каде што српските војници ги одвоиле мажите и ги одвеле
во шумата. Тој се обидел да ги следи, но припадниците на ВРС го
вратиле и го упатиле да ги придружува муслиманските жени и
деца, до територијата контролирана од страна на армијата на Босна
и Херцеговина (АБиХ), што тој и го направил.
Миодраг Стојановиќ, адвокат на Младиќ, вкрстено го испрашуваше
сведокот, при што Боеринг потврди дека мисијата на УНПРОФОР
била да ја разоружа AБиХ во Сребреница, но дека холандските
војници само делумно успеале во тоа.
И одбранате прикажа снимка од средбата во хотелот “Фонтана“, на
која се гледа како полковник Кареманс му вели на генералот Младиќ,
дека „знае оти во енклавата има многу прошверцувано оружје“.
Боеринг рече дека AБиХ во Сребреница земала припадници на
УНПРОФОР како заложници и дека тој бил меѓу нив.
Младиќ е обвинет за прогон на муслиманите и Хрватите во Босна и
Херцеговина, за терор против цивилите во Сараево со константно
гранатирање и снајперски оган и за земање на припадници на
мировните сили на ООН како заложници, во периодот 1992-1995.
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15 АПРИЛ 2013

Сведоштво на преживеан на
масакрот во Сребреница
Сведок, на судењето на Ратко Младиќ пред Хашкиот
трибунал, изјави дека поранешниот командант на
босанските Срби им рекол на затворениците од
Сребреница дека ќе бидат разменети, но наместо
тоа, тие биле масакрирани.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок со кодно име РМ-346, минатата недела, на
судењето на Младиќ, обвинет за воени злосторства во Хашкиот
трибунал, сведочеше дека по падот на Сребреница во рацете на
силите на босанските Срби, тој се обидел да избега низ една шума,
во правец на Тузла.
Тој им се предал на српските сили на 13 јули, 1995 година. Во
селото Нова Касаба, рече сведокот, Младиќ, на група од околу 2.000
затвореници, им рекол дека ќе бидат разменети.
Младиќ „не реагираше“ кога неговите војници одделија еден
затвореник од другите, „почнаа да го тепаат со кундаците од
пушките и да го клоцаат“, а потоа „го застрелаа со пиштол“, рече
тој.
РМ-346 рече дека од автобусот, со кој тој ден биле превезувани
затворениците, тој, пред еден магацин во селото Кравица, видел
„четири, пет тела“.
Според обвинението против Младиќ, српските сили, во магацин во
Кравица, на 13 јули 1995 година, убиле околу 1.000 Бошњаци.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби, е
обвинет за геноцид на околу 7.000 Бошњаци од Сребреница и прогон
на нивните семејства во деновите по 11 јули 1995 година, кога беше
окупирана заштитената енклава на ООН.
Нему му се суди и за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, за тероризирање на цивилите во Сараево со
долготрајно гранатирање и снајперски оган, како и за земање на
мировници на ООН како заложници.
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Сведокот нагласи дека некои од затворениците во градот Братунац
исчезнале, а останатите, следниот ден, биле префрлени во селото
Пилица во близина на Зворник и затворени во локалното училиште.
Таа ноќ, рече РМ-346, кога бил да донесе вода, бил сведок на
убиството на затворениците од автобусот, чија егзекуција била
извршена зад училиштето.
Тој додаде дека силите на босанските Срби, на 16 јули 1995 година,
им рекле на затвореници дека ќе бидат разменети, но наместо
на размена, ги одвеле на воената фарма Брањево во близина на
Зворник, каде што се верува дека биле убиени 1.200 луѓе.
Имено, кога со три автобуси пристигнале на фармата, РМ-346 видел
купишта мртви тела на егзекутирани затвореници во поле. Тој
додаде дека српските војници ги воделе мажите од автобусите на
полето и ги убивале во групи од по десет затвореници.
„Тие прво отворија рафален оган. Јас паднав, а друг падна врз мојата
глава. Тој беше мртов. Почувствував како врз мене тече крв“, рече
РМ-346.
„Тогаш слушнав како велат дека ќе му пукаат на секого во глава, за
некој да не остане жив. Друг почна да пцуе, велејќи дека не треба
да пукаат во главите, бидејќи мозокот ќе се рапрска, туку да пукаат
во грб. Така, јас бев застрелан во грб, а куршумот, преку јакната,
помина меѓу мојата лева рака и торзото“, раскажа сведокот
„Останав да лежам. Тие рекоа доколку некој е повреден да се јави, за
да му помогнат и да го преврзат. Некои се јавија и тие набрзина ги
докрајчија“, рече тој.
За време на сведочењето на РМ-346, Младиќ беше отстранет од
судницата бидејќи го обвини сведокот дека лаже.
По сведоштвото на RM-346, судиите му дозволија на Младиќ да се
врати во судница и да го слуша сведочењето на Жан-Рене Руез, кој,
до 2001 година, беше главен хашки истражител за Сребреница.
Руез пред хашките судии изјави дека во 1996 година, пронашол траги
од крв во зградата на земјоделска задруга во Кравица. Тој додаде дека
истрагате што ја водел ја базирал на сведоштва од преживеаните,
што ги зел на 20 јули 1995 година во Тузла.
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11 АПРИЛ 2013

Младиќ исфрлен од судница
Воениот генерал на босанските Срби, Ратко Младиќ,
вербално го нападна судијата откако беше исфрлен
од судницата, бидејќи го нарече лажго сведокот кој го
преживеал масакрот во Сребреница.
JUSTICE REPORT
Претседателот на Судскиот совет, во средата му нареди на Младиќ
да ја напушти судницата откако тој му се обрати на заштитениот
сведок кој сведочеше за тоа како ја преживеал егзекуцијата на околу
1.200 Бошњаци на воената фарма Брањево, во близина на Зворник,
на 16 јули 1995 година.
Судијата Алфонс Орие, го праша заштитениот сведок, “РМ-346“,
дали Младиќ му се обратил нему.
„Веројатно, бидејќи тој рече дека лажам сè. Не сум сигурен дали
мислеше на мене, но претпоставувам дека е така“, одговори
сведокот.
Додека Младиќ го отстрануваа, тој почна да му вика на судијата:
„Како се осмелуваш да ме исфрлиш надвор, мечко една. Му зборував
на мојот адвокат, а не нему... Овој Турчин лаже ...“
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ потврди дека неговиот клиент
му зборувал нему, жалејќи му се дека сведокот „сведоштвото го
научил на памет“.
Поранешниот командант на босанските Срби, Младиќ, кој е обвинет
за геноцид во Сребреница и други злосторства извршени во војната,
во судницата се појави по два дена отсуство, бидејќе се опоравуваше
после мал оперативен зафат.
Судењето продолжува.
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Мал оперативен зафат врз
Ратко Младиќ го одложи
неговото судење во Хаг
Обвинителите на Хашкиот трибунал не ги
презентираа планираните докази за геноцидот во
Сребреница, бидејќи по извршениот мал оперативен
зафат, лекарите дадоа препорака Младиќ да се
одмара.
JUSTICE REPORT
Младиќ во понеделникот наутро не се појави пред судот, тврдејќи
дека не се чувствува добро.
По првичната конфузија, претседателот на советот, Алфонс Орие,
објави дека му било кажано оти Младиќ е префрлен во хашката
болница Броново, каде што „бил подвргнат на мал инвазивен
хируршки зафат“.
Но, Младиќ не му даде согласност на советот да даде повеќе деталите
за целиот случај.
Според судијата Орие, лекар специјалист од болницата му препорачал
на Младиќ еднодневен одмор, по што советот, денешното рочиштето
го презакажа за во вторник.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, претходно изјави дека верува
оти посетата на Младиќ во болница била непланирана.
Лукиќ најави дека ќе побара, поради лошата здравствена состојба на
Младиќ, судот во иднина да закажува четири наместо пет рочишта
неделно, нагласувајќи дека предлогот е поддржан од страна на
лекарите од притворот.
Судењето на Младиќ досега, поради болест, беше неколкупати
прекинато.
Инаку, во понеделник требаше да сведочи Жан-Рене Руез, главниот
хашки истражител на масакрите во Сребреница, кој истрагата ја
спроведувал во периодот 1995-2001 година.
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Според обвинението и претходните пресуди донесени од страна на
Хашкиот трибунал, војската на босанските Срби, под команда на
Младиќ, во деновите по падот на Сребреница, заштитена зона на
Обединетите нации, на 11 јули 1995 година, систематски убиле околу
7.000 бошњачки мажи.
Младиќ е обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите низ
Босна и Херцеговина, за тероризирање на цивилите од Сараево со
долготрајна кампања на гранатирање и снајперски оган, како и за
земање на мировници на ООН како заложници.
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Трупите на Младиќ „ги
бомбардираа цивилите во
Сараево“
Поранешен набљудувач на ООН, пред Хашкиот
трибунал изјави дека од позиции на војската на
босанските Срби, предводена од Ратко Младиќ, врз
цивилите било пукано со гранати и снајперски оган.
JUSTICE REPORT
Норвешкиот мајор Торбјорн Овергард изјави дека, додека тој бил
ангажиран како набљудувач на ООН во градот под опсада за време
на босанскиот конфликт, од октомври 1994 до мај 1995 година, во
населбата Храсница во Сараево „речиси секој ден имало жртви“.
Според проценката на Овергард, во инцидентот што се случил на 17
ноември 1994 година, во чија истрага и тој бил вклучен, загинале
„меѓу 30 и 40 цивили“, вклучувајќи и две мали деца.
Овергард нагласи дека истрагата покажала дека нападите дошле од
позициите на босанските Срби.
На поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, му
се суди за тероризирање на цивилите во Сараево со константно
гранатирање и снајперски оган, за геноцид во Сребреница и уште
седум други општини, за протерување на Бошњаците и Хрватите и
за земање на меѓународни мировници како заложници за време на
конфликтот.
Овергард истакна дека тој лично бил сведок кога војската на
босанските Срби ги бомбардирала цивилни згради во Храсница со
модифицирани воздушни бомби. Тој додаде дека една таква бомба
на 7 април 1995 година убила една жена, а повредила неколку други
цивили.
На прашање од бранителот на Младиќ, Овергард потврди дека во
една куќа која била уништена во експлозија, видел убиено лице кое
лежело облечено во воени панталони и чизми.
По барање на обвинетиот, судењето е привремено суспендирано до
7 април.
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Србија ќе мора да им
надомести на семејствата на
убиените српски војници во
Белград
Судот донесе одлука според која државата не им
овозможила фер правна расправа на семејствата
на двајца војници убиени во касарна во Белград,
каде што наводно се криел осомничениот за воени
злосторства, Ратко Младиќ.
МАРИЈА РИСТИЌ
Уставниот суд на Србија ја прифати жалбата на семејствата на
Драган Јаковљевиќ и Дражен Миловановиќ, двајца војници кои
починаа под мистериозни околности на 5 октомври 2004 година,
додека беа на стража во касарната во Белград.
Судот пресуди дека државата им го одзела правото на фер судење,
бидејќи случајот бил истражуван осум години, а не било покренато
ниту едно обвинение.
Секое семејство ќе добие надоместок во висина од 5000 евра.
„Ова е морална победа за семејствата и се надевам дека ќе резултира
со пронаоѓање на сторителите одговорни за убиствата. Парите на
овие луѓе не им значат ништо“, изјави во понеделникот нивниот
адвокат, Предраг Савиќ.
Српската армија и воениот суд покренаа истрага за убиствата на
војниците. Според резултатите на оваа истрага едниот војник го
убил другиот, а потоа самиот извршил самоубиство.
Но, истрагата иницирана од семејствата, открила дека војниците
биле убиени од трето лице.
Семејствата тврдат дека минатата година добиле неофицијална
потврда дека нивните деца биле убиени, бидејќи воениот командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, кој со години се криеше за да го
избегне апсењето поради обвинението од Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија, се наоѓал во касарната.
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„Пред еден месец добивме писмо потпишано од ‘поранешен
припадник на обезбедувањето на обвинетиот’, во кое беше опишано
што се случило тој ден. Во писмото се вели дека тој ден во касарната
бил присутен Младиќ и дека нашите две момчиња го забележале“,
изјави во јули минатата година Јанко Јаковљевиќ, таткото на еден
од загинатите војници.
Јаковљевиќ, изјави дека Младиќ подоцна барал двајцата војници да
бидат ликвидирани.
Но, главниот обвинител за воени злосторства на Србија, Владимир
Вукчевиќ, одговори дека според информациите што ги има неговата
канцеларија, во тој период Младиќ бил во Нов Белград, а не во
касарната каде што двајцата војници загинале.
„Сепак, сè треба да се провери. Јас ги поддржувам сите напори на
семејствата да ги пронајдат одговорните“, изјави Вукчевиќ во јули
минатата година.
Јелена Милиќ од белградската невладина организација “Центар
за евроатлантските студии“ и еден од правните застапници на
семејствата, изјави дека одлуката на Уставниот суд е поттик за
напорите во потрагата по одговорните за убиствата.
„Оваа пресуда е победа за родителите и нивните правни застапници,
кои сега можат да бараат правда пред судот за човекови права во
Стразбур“, рече Милиќ.
Таа додаде дека комплетирањето на истрагата и идентификацијата
на мрежата помагачи на Младиќ, е од клучно значење за реформата
на српските безбедносни служби.
Судењето на десетмината што го чувале и штителе Младиќ, започна
во 2009 година во Белград и сѐ уште е во тек. Тоа покажа дека Младиќ
во 1997 година, со група високи офицери, се преселил од Република
Српска во главниот град на Србија.
Истата година, на барање на Слободан Милошевиќ, тогашниот
југословенски претседател, бил формиран т.н. 30-ти кадровски
центар. Се работи за единица главно составена од поранешни
членови на војската на босанските Срби, кои имале задача да се
грижат за Младиќ.
Младиќ низ Белград се движел слободно до април 2002 година, кога
српскиот парламент го усвои законот за соработка со МКТЈ.
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Според српското обвинителство за воени злосторства, до 2006
година Младиќ се криел на различни локации во Белград, а потоа му
се губи секоја трага.
Тој конечно беше уапсен во 2011 година и моментално му се суди во
Хаг.
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Судење Младиќ: Сведоштва
за убиствата и малтретирања
во Фоча и Приједор
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, во Хаг, сведоци
зборуваа за убиствата во логорите во Фоча и
Приједор и за гранатирањето на Сараево.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Нермин Карагиќ, сведок на обвинителството, на судењето на Младиќ
во Хашкиот трибунал оваа недела, изјави дека во летото 1992 година
го преживеал масовното убиство на Бошњаците извршено од силите
на босанските Срби во Љубија, во близина на Приједор.
Карагиќ, кој во тоа време имал 17 години, рече дека по нападот од
страна на војската на босанските Срби врз селото Хамбарине, во
близина на Приједор, тој, заедно со својот татко, роднини и други
мажи, се сокриле во шумата. Но, во јули 1992 година, биле заробени.
Откако ги одвеле во логорот Миска глава, српските војници одвоиле
десет лица од групата затвореници, кои биле притворени во истата
просторија во која бил и Карагиќ.
„Тие однапред им рекоа што ќе им се случи, како ќе завршат“, изјави
сведокот, додавајќи дека веднаш штом групата била одведена,
слушнал врисок на еден од затворениците.
Карагиќ, заедно со другите затвореници бил одведен на стадионот
во Љубија, каде почнале да ги редат покрај ѕид и да ги егзекутираат.
Сведокот изјави дека слушнал истрели и врисоци.
Опишувајќи го убиството на затвореникот што стоел до него,
сведокот рече: „Случајно ја свртев главата кон него. Го убиваа
веднаш до мене. Го тепа со кундаците од пушките и со бајонети“.
Карагиќ изјави дека кога дошол ред на него, еден мајор ги запрел
убиствата. „Сакаа и нас да не убијат. Тој им рече: „Вие ли ќе ги
носите?“. Престанаа со егзекуциите и ни наредија да ги кренеме
мртвите и да ги натовариме во автобусот“, изјави сведокот.
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Карагиќ потенцира дека неговиот татко не го преживеал масакрот
на стадионот и објасни дека тој успеал да се спаси скокајќи од
автобусот.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби, е
обвинет за геноцид врз Бошњаците и Хрватите во седум босански
општини, вклучувајќи ги и Приједор и Фоча. Тој е обвинет и за
злосторства против човештвото и кршење на законите и обичаите
на војување.
Неделава обвинителството го повика и заштитениот сведок РМ-013,
кој рече дека, откако бил уапсен во април 1992 година, две години
бил притворен во логорот во Фоча.
Тој опиша како, заедно со него, стотици Бошњаци биле незаконски
притворени во тешки услови, како биле злоупотребувани и
претепувани, некои толку лошо, што починале од тепањето.
РМ-013 рече дека сведочел кога затворениците биле „водени кон
административната зграда“ нагласувајќи дека уште веднаш „во
дворот следело тепање и врисоци“.
Како сведок се појави и поранешниот набљудувач на Обединетите
нации во Сараево, Пер Бренскаг, кој потенцира дека војската на
босанските Срби ги гранатирала и бомбардирала со модификувани
воздушни бомби, цивилните згради во Сараево.
Бренскаг нагласи дека во јуни 1995 година тој лично изброил 150
експлозии на артилериски проектили во Сараево во еден ден.
Тој рече дека тој ден и двете страни отвориле оган, но дека повеќето
гранати во градот биле исфрлени од позициите на босанските Срби.
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15 ФЕВРУАРИ 2013

Трупите на Младиќ „ја
гранатирале болницата во
Сараево“
Лекар од Сараево, на судењето на Ратко Младиќ во
Хаг, изјави дека војската на босанските Срби повеќе
пати ја напаѓала неговата болница со намера да ја
разурнат.
JUSTICE REPORT
Доктор Бакир Накаш, пред Хашкиот трибунал изјави дека
државната болница во Сараево, каде што работел во војната од 1992
до 1995 година, за време на конфликтот била погодена со околу 200
проектили истрелани од позициите на силите на босанските Срби.
Накаш, кој бил директор на поранешната Воена болница по
избувнување на војната во мај 1992 година, рече дека „гранатирањето
значително ја оштетило болничката зграда“ и покрај тоа што
било истакнато знамето на Црвениот крст на јужната страна на
болницата, свртена кон позициите на босанските Срби.
Поранешниот воен командант на босанските Срби, Младиќ, е
обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево со гранатирање
и снајперски оган, за геноцид во Сребреница и уште седум други
општини, за протерување на Бошњаците и Хрватите и за земање на
меѓународни мировници како заложници.
Накаш истакна дека најлошиот период бил меѓу 13 и 16 мај 1992, кога
болницата била погодена со околу 40 гранати.
Тој додаде дека според случувањата на кои сведочел и деловите од
гранатите што болничкиот персонал ги наоѓал во внатрешноста на
зградата, заклучил дека гранатирањето и снајперскиот оган дошле
од територијата контролирана од босанските Срби.
Многу пациенти биле третирани „под најнеповолни услови“, без
струја, вода и други основни потреби, рече Накаш.
И други сведоци кои оваа недела беа повикани од обвинителството
на судењето на Младиќ, сведочеа за артилериските и снајперски
напади врз цивилите на Сараево од страна на босанските Срби.
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Сараевскиот полициски инспектор, Екрем Суљевиќ, изјави дека
војската на босанските Срби полнела 200-литарски буриња со
експлозив, ги ставала на тркала и од ридовите околу Сараево ги
пуштала да се „истркалааат надолу кон населените места“.
Поранешниот иследник во одделението за воени злосторства при
Центарот за безбедност, Един Суљиќ, изјави дека со истрага било
утврдено дека гранатата што во февруари 1994 година паднала на
пазарот Маркале во центарот на Сараево, при што загинале и биле
повредени повеќе од 200 лица, била исфрлена од позициите на
војската на босанските Срби.
Судењето на Младиќ ќе продолжи следната недела.
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08 ФЕВРУАРИ 2013

Ратко Младиќ „го
тероризираше Сараево со
снајперски оган“
Поранешно официјално лице на мировните сили на
ООН, пред Хашкиот трибунал изјави дека силите на
босанските Срби, под команда на Младиќ, ги гаѓале
цивилите со артилериски и снајперски оган.
JUSTICE REPORT
Војската на босанските Срби „постојано ги гранатираше и гаѓаше со
снајперски оган цивилите во Сараево”, изјави Ентони Банбери, кој
служел во опколениот град како припадник на мировните сили на
ООН, УНПРОФОР, од април 1994 до мај 1995 година.
Тој изјави дека со нападите и ограничувањето на испораката на
хуманитарната помошта за Сараево, босанските Срби „физички и
психички ги тероризирале цивилите“.
Според Банбери, Младиќ и лидерот на босанските Срби, Радован
Караџиќ имале целосна контрола врз нападите и движењето на
хуманитарните конвои што влегувале во градот.
Младиќ е обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево, за
геноцид во Сребреница и уште седум други општини, за протерување
на Бошњаците и Хрватите и за земање на меѓународни мировници
како заложници, за време на конфликтот во периодот од 1992 до
1995 година.
Банбери изјави дека Младиќ и Караџиќ ја користеле опсадата
на Сараево за да извршат притисок врз босанските власти, а на
офанзивите на босанската армија одговарале со поинтензивни
напади и блокади.
Сведокот рече дека Младиќ и Караџиќ ја користеле оваа моќ како
алатка во мировните преговори за да добијат одредени отстапки од
властите во Сараево и од меѓународните посредници.
Банбери нагласи дека Младиќ во една пригода во 1995 година,
му признал на командантот на УНПРОФОР, Руперт Смит, дека
„интензивните снајперски напади“ врз Сараево, биле одмазда за

- 461 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

„српските жртви“ убиени за време на офанзивата на босанската
армија во Бихаќ, северна Босна.
Обвинителството на Хаг оваа недела како сведок го повика
поранешниот сараевски полициски експерт за балистика, Мирза
Сабљица, кој сведочеше за бројни истраги во кои учествувал, а кои
биле спроведени за многуте случаи на гранатирање и снајперски
напади во периодот 1993-1996.
Сабљица рече дека не било можно да се утврди точната локација од
која гранатите биле исфрлени или која од двете страни ги исфрлила,
туку дека можела да биде утврдена само насоката од која што дошле.
„Со оглед на методите што ги користевме, никогаш не бевме во
можност прецизно да ја одредиме локацијата од која гранатата беше
истрелана. Но, никогаш не прејудициравме дека одредена граната
била испукана од одредена позиција на една од војските“, рече
Сабљица.
Обвинителството тврди дека, во повеќето инциденти, гранатите
биле испукани од позициите на силите на босанските Срби.
Сведокот изјави дека по војната, полицијата открила “снајперски
гнезда“ и муниција за снајперски пушки и за автоматско оружје во
четири високи кули во сараевската населба Грбавица, што за време
на војната ја држеле силите на босанските Срби.
„Бевме во овие згради, бидејќи нашите наоди покажуваа дека
трамваите, автомобилите и пешаците беа напаѓани со снајперски
оган што доаѓаше од таа позиција“, рече Сабљица.
„Нашите претпоставки се покажаа прилично прецизни“, рече тој.
Судењето на Младиќ ќе продолжи в понеделник.
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04 ФЕВРУАРИ 2013

Младиќ мора да ги плати
трошоците за одбрана
Хашкиот суд изјави дека поранешниот воен
командант на босанските Срби, Ратко Младиќ мора
да плати повеќе од 60.000 € за трошоци за негова
одбрана против обвиненијата за воени злосторства.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Во јуни 2011 Младиќ соопшти дека нема доволно пари за да ја
финансира својата одбрана, но Хашкиот трибунал сепак заклучи
дека тој е во состојба да ги плати трошоците.
Имено, истрагата што беше спроведена заклучила дека семејната
куќа на семејството Младиќ „ги надминува неговите разумни
потреби и потребите на лицата кои таму живеат“.
Истрагата покажала дека и Младиќ и неговата сопруга Босиљка
добиваат месечни пензии и дека имаат пари на нивната банкарска
сметка.
По одземање на проценетите трошоци за живот на обвинетиот и
неговата сопруга, Трибуналот одлучи дека Младиќ треба да плати
60.992 € за неговата одбрана, додека остатокот од трошоците ќе
бидат на товар на судот.
Според правилата на Меѓународниот кривичен трибунал за
поранешна Југославија, од осомничените на судењето може да биде
побарано да платат дел од нивните трошоци за одбрана, откако ќе
бидат одземени проценетите трошоци за нивен живот и животот
на семејството кое го издржуваат.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница и во уште седум други
општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите, за земање на
меѓународни мировници како заложници, за време на конфликтот
во периодот од 1992 и 1995 година.
Тој беше уапсен во мај 2011, откако повеќе од една деценија беше
во бегство. Неговото судење започна една година подоцна. Во тек е
доказната постапка на обвинителството.
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01 ФЕВРУАРИ 2013

Репортер на Би Би Си
сведочеше за ужасите во
Сараево
Воениот дописник на БиБиСи од Сараево, Мартин
Бел, на судењето на Ратко Младиќ изјави дека
раководството на босанските Срби ја користело
опсадата на градот за политички цели.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Ветеранот на британското новинарство, Бел, на судењето на Младиќ,
што оваа недела се одржуваше во Хаг, изјави дека кога станува збор
за „бирање на цели“, од сите војни од кои досега известувал, во
босанскиот конфликт се правела „најмала разлика меѓу цивилите
и војниците“.
„Ова беше војна што се водеше во центарот на еден индустриски
град. Поголемиот дел од времето немаше електрична енергија, гас
или вода, така што луѓето живееа во примитивни услови. Слушнав
дека некои постари лица дури и починале од хипотермија“, рече Бел.
Тој истакна дека раководството на босанските Срби со опсадата на
Сараево вршело политички притисок, во обид да изнуди најдобар
можен исход во конфликтот.
Поранешниот воен командант на босанските Срби е обвинет за
тероризирање на цивилите во Сараево со систематско гранатирање
и снајперски напади, за геноцид во Сребреница и уште седум други
општини, за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна и
Херцеговина и за земање на мировници на ООН како заложници.
Бел рече дека силите на босанските Срби редовно ги напаѓале
цивилите во Сараево и нагласи дека тој во јануари 1993 година,
видел кога снајперист пукал во човек кој на улица чекал ред за вода.
„Ова беше единствената пумпа за вода која работеше и цивилите беа
убиени додека чекаа ред да наполнат вода“, рече Бел.
„Не би рекол дека беа изложени на вкрстен оган, туку дека намерно
беа целени. Жртвите се наоѓаа на страната каде што е беше владата
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во Сараево, па затоа заклучив дека огнот дојде од страната на
босанските Срби“, додаде тој.
На судењето на Младиќ, неделава како сведок се појави и поранешен
француски припадник на силите за заштита на ООН, УНПРОФОР, кој
во 1994 и 1995 година бил распореден во Сараево и кој сведочеше под
заштитено име РМ-120.
Тој изјави дека стратегијата на Младиќ за Сараево вклучувала
артирелиски и снајперски напад врз цивилите во градот.
RM-120 изјави дека видел како силите на босанските Срби напаѓаат
цивили и како ја ограничуваат испораката на хуманитарна помош
во градот.

- 465 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

25 ЈАНУАРИ 2013

Сведоци тврдат дека
босанските Срби го
нападнале Маркале
Двајца поранешни мировници на ООН, на судењето
на командантот на босанските Срби, Ратко Младиќ,
во Хаг, изјавија дека најверојатно неговите сили се
одговорни за нападот на сараевскиот пазар Маркале,
во кој загинаа 43 лица.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Двајца поранешни офицери на силите за заштита на ООН, УНПРОФОР,
сведочеа оти доказите покажуваат дека босанските сили не можеле
да го изведат смртоносниот напад со минофрлач на отворениот
сараевски пазар Маркале на 25 август 1995 година, како што тоа го
тврди Младиќ.
Руперт Смит, поранешен командант на силите на УНПРОФОР во
Босна и Херцеговина, пред Хашкиот трибунал изјави дека аудио и
визуелните радари на меѓународните мировници не покажале дека
на 25 август 1995 година, гранатата била исфрлена од позиции во
близина на центарот на градот.
„Тоа нѐ уверува дека гранатата била исфрлена надвор од дометот на
босанската армија“, рече Смит.
Тој додаде дека подоцна, врз основа на истрага која ја водел
УНПРОФОР, заклучиле дека смртоносната граната, која убила 43
цивили, а повредила повеќе од 75, била исфрлена од позициите на
војската на босанските Срби.
Младиќ е обвинет за тероризирање на граѓаните на Сараево со
константно гранатирање и снајперски оган, меѓу кои се вбројува и
нападот на Маркале.
Нему му се суди и за геноцид извршен во Сребреница и уште седум
други општини во БиХ, за протерување на Бошњаците и Хрватите и
за земање на мировници на УНПРОФОР како заложници.
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Смит изјави дека заради зголемување на бројот на снајперските
напади во 1995 година, тој вложил протест кај Младиќ, кој „не
негираал“ дека имал контрола над снајперистите.
На судењето на Младиќ оваа недела, како заштитен сведок под името
РM-055, сведочеше и поранешен француски официр на УНПРОФОР.
Тој изјави дека снајперистите на војската на босанските Срби во
Сараево биле „професионалци“, кои, според него, имале за цел да
го „блокираат градот“ и „да го уништат моралот на населението“.
„Ова значи дека за снајперист кој нема било какви етнички скрупули,
би било разумно да користи спорадичен и случаен артилериски и
снајперски оган врз цивилите“, рече тој.
Сведокот РM-055 додаде дека на 28 август 1995 година, тој „јасно го
чул паѓањето на гранатата“, што ја погодила улицата пред пазарот
Маркале.
Кога, околу десет минути подоцна, пристигнал на местото на
експлозијата, „биле носени последните трупови и делови од човечки
тела, а улицата штотуку почнала да се чисти“.
РM-055 потврди дека истрагата утврдила дека поради аголот под кој
гранатата била исфрлена и фактот дека ниту еден од радарите на
УНПРОФОР не ја уловил, проектилот дошол од локацијата одалечена
околу 1.300 метри во правец на југоисток.
„Линијата на разграничување меѓу босанската армија и војската
на босанските Срби беше меѓу 800 и 1.000 метри од местото на
експлозија на Маркале, што значи дека гранатата мора да била
испукана од место одалечено од 300 до 500 метри зад линијата“,
рече сведокот .
Во текот на вкрстено испрашување, одбраната на Младиќ тврдеше
дека масакрот бил наместен и дека меѓу жртвите на Маркале биле
поставени телата на лица кои биле убиени на други локации.
Сведокот одговори дека не знае ништо за овие тврдења.

- 467 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

18 ЈАНУАРИ 2013

Војската на босанските Срби
„под апсолутна команда на
Младиќ“
Поранешен командант на ООН на судењето на Ратко
Младиќ пред Хашкиот Трибунал, изјави дека воениот
лидер на босанските Срби имал целосна контрола над
војниците кои го држеле Сараево под опсада.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Поранешен командант на силите за заштита на ООН во
Босна и Херцеговина, УНПРОФОР, Мајкл Роуз, неделава пред
Трибуналот изјави дека силите на Младиќ биле виновни за
„непропорционалниот“ артилериски оган врз Сараево во 1994 и
1995 година, што предизвикало цивилни жртви.
Роуз рече дека Младиќ ги контролирал артилериските и снајперски
напади врз градот и дека водачите на босанските Срби ја користеле
опсадата на Сараево да извршат притисок врз бошњачките власти,
УНПРОФОР и меѓународната заедница.
„Ништо, на воено поле, не можеше да се случи без овластување или
знаење на Младиќ“, изјави сведокот.
Британскиот генерален рече дека Младиќ имал „целосна контрола“
над неговите подредени, а често и лично ги предводел офанзивите.
Поранешниот командант на босанските Срби, Младиќ, е обвинет за
тероризирање на цивилите во Сараево со константно гранатирање
и снајперски оган. Во обвинението стои дека тој учествувал и во
геноцидот во Сребреница, во протерувањето на Бошњаците и
Хрватите и во земањето на припадници на ООН како заложници.
Роуз вели дека кога во јануари 1994 година пристигнал во Сараево,
градот бил „без електрична енергија, вода и греење“ и дека
недостигот на енергенсите се користел како начин да се изврши
притисок врз босанското претседателство.
По неговото доаѓање, тој лично бил сведок кога некои цивили биле
убиени од граната истрелана од српските позиции. Како одговор на
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протестот што го вложил УНПРОФОР, Младиќ рекол дека тоа било
само одговор на огнот што доаѓал од Сараево, додаде Роуз.
„Сепак, диспропорцијата на гранатирањето како одговор, ја поткопа
веродостојноста на неговите наводи. Доволно беше да се погледне
населбата Добриња, која беше целосно уништена. Нејзините жители
живееја во подруми. Артилериски оган беше отворан дури и ако
мачка одеше по улиците на населбата“, изјави Роуз.
Во текот на вкрстеното испрашување од страна на бранителот на
Младиќ, Бранко Лукиќ, Роуз рече дека Ејуп Ганиќ, потпретседател на
военото босанско претседателство, „формирал тајна полиција чии
членови отворале снајперски оган врз трамваите“ во Сараево.
Одговарајќи на тврдењето на Лукиќ дека на Бошњаците
продолжувањето на војната им било од полза, Роуз одговори дека
откако Американците ги вооружиле и обучиле нивните сили, во
„одреден момент во 1994 година, сараевските власти се откажале од
мировниот процес“.
„Тие сметаа дека враќањето на воената опција е во нивен најдобар
интерес. Но, јас сметав дека ова е сосема погрешно“, рече Роуз.
Во текот на испитувањето, бранителот Лукиќ неколку пати
сугерираше дека УНПРОФОР и Роуз биле пристрасни и против
Србите, што британскиот генерал го негираше.
Судењето на Младиќ ќе продолжи в понеделник.
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14 ЈАНУАРИ 2013

Судски процес Младиќ:
Сведочење за убиства во
селото Новосеоци
Сведок на судењето за воени злосторства на
поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ сведочеше како нејзиниот сопруг, син и повеќе
од 40 други селани, биле убиени.

Младиќ. Фото Flickr ICTY.

JUSTICE REPORT
Мунира Селмановиќ, сведок на обвинителството, пред Хашкиот
трибунал изјави дека српските сили во есента 1992 година го убиле
нејзиниот сопруг и син, заедно со повеќе од 40 други жители на
селото Новосеоци во источна Босна.
Во нејзината писмена изјава, која беше вклучена во доказите на
предметот, Селмановиќ вели дека српските сили го нападнале
Новосеоци на 22 септември 1992 година и им наредиле на сите
жители муслимани да се соберат во еден фабрички комплекс, а тие
ги ограбувале нивните куќи.
Мажите, меѓу кои и нејзиниот сопруг Селмановиќ и 18-годишен
син, биле одвоени од жените, децата и постарите лица, кои со
автобуси биле транспортирани во Сараево.
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Таа рече дека сепарацијата ја наредил српскиот командант Момчило
Пајиќ, додавајќи дека една жена била убиена на пат кон автобусот,
бидејќи одела побргу од останатите.
Според Селмановиќ, Пајиќ ги задржал здравите возрасни мажи во
селото со изговор дека му се потребни за работа. Но, од тогаш, никој
никогаш повторно не ги видел живи.
Младиќ е обвинет за прогон на муслиманите и Хрватите од 20
општини во Босна и Херцеговина, вклучувајќи го и Соколац каде
Новосеоци се наоѓа.
Во есента 2000 година во масовна гробница беа пронајдени останки
на 42 жртви од Новосеоци.
Мунира Селмановиќ изјави дека таа присуствувала на ексхумацијата
и идентификацијата на останките на својот син.
Обвинителите, на Селмановиќ и го покажаа списокот од 45 жители
на Новосеоци, кои сведокот на 22 септември 1992 година, ги видела
во фабричкиот комплекс.
„Сите беа живи кога не качија во автобуси. Никогаш повторно не ги
видов. Никогаш“, рече Селмановиќ.
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11 ЈАНУАРИ 2013

Судски процес Младиќ:
Гранатирање на болницата во
Сараево
Лекар, сведок на судењето кое во Хаг се води против
командантот на босанските Срби, Ратко Младиќ,
сведочеше како неговата болница во опколено
Сараево, примала директни удари од артилериски
оган.
JUSTICE REPORT
Сараевскиот доктор Милан Мандиловиќ раскажа за очајните услови
во кои тој ги третирал повредените граѓани во војната во 90-тите,
бидејќи болницата во која работел била напаѓана со гранати и
огнено оружје.
„Дузена повредени граѓани, најчесто од шрапнел од граната, беа
секојдневно носени во болницата, а поради постојаното гранатирање,
пациентите беа оперирани во подрумот“, вели Мандиловиќ.
Во писмената изјава, која обвинителите ја внесоа како доказ против
Младиќ, Мандиловиќ вели дека условите во државната болница
биле додатно отежнати „поради недостиг на вода, храна, лекови и
кислород“, како и прекини на електричната енергија.
Поранешниот мајор во Југословенската народна армија, Мандиловиќ,
останал да работи во болницата откако ЈНА во мај 1992 година се
повлекла од Босна и Херцеговина.
Тој рече дека третирал околу 40 цивили повредени од шрапнел во
нападот врз пазарот Маркале во Сараево на 28 август, 1995 година.
Според обвинението против Младиќ, со минофрлачка граната
испукана од позициите на босанските Срби, на пазарот загинале 43,
а биле повредени повеќе од 75 лица.
Младиќ е обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево
со константно гранатирање и снајперски оган, за геноцид во
Сребреница, за протерување на муслиманите и Хрватите во БиХ и
за земање на меѓународни мировници во заложништво.
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10 ЈАНУАРИ 2013

Судски процес Младиќ:
Цивилите во Сараево „беа цел
на снајперисти“
Пред Хашкиот трибунал, на судењето на
командантот на босанските Срби, Ратко Младиќ,
вештак изјави дека жителите на Сараево можеле да
бидат застрелани од позициите на неговите трупи.
JUSTICE REPORT
Експертот за снајпери и сведок на обвинителството, Патрик ван
дер Вејден, заклучи дека за време на опсадата на Сараево, во 17
инциденти во кои жителите на босанскиот главен град биле цел,
е можно снајперскиот оган да дошол од позициите на босанските
Срби.
Ван дер Вејден до овие заклучоци дошол по посетата на Сараево во
2006 и 2009 година, кога, врз основа на изјави на сведоци, се обидел
да го утврди местото од каде што дошол снајперскиот оган.
Тој рече дека верува оти врз цивилите било намерно пукано.
Младиќ до крајот го слушаше сведочењето на сведокот, иако на
почетокот на рочиштето се пожали дека не се чувствува добро
и побара да биде пренесен во болница, обвинувајќи го Хашкиот
трибунал дека не е суд, туку „корумпирана група“.
Младиќ е обвинет за тероризирање на цивилите на Сараево
со константно гранатирање и снајперски оган, за геноцид во
Сребреница и уште седум други општини, за протерување на
Бошњаците и Хрватите и за земање на меѓународни мировници во
заложништво.
Ван дер Вејден рече дека истрелот, од кој на 18 ноември 1994 година
загина седумгодишниот Нермин Дивовиќ и со кој беше повредена
неговата мајка Џенана Соколовиќ, е можно да дошол од зградата
‘Металка’ во населбата Грбавица, каде што, според обвинението
против Младиќ, биле поставени снајперистите на босанските Срби.
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Во обвинението се вели дека куршумот прво ја ранил мајката на
момчето, минувајќи низ нејзиниот стомак, а потоа го погодил
нејзиниот син во глава и го убил.
Експертот на обвинителството рече оти утврдил дека истрелите во
трамвајот пред хотелот “Холидеј Ин“ на 8 октомври 1994 година,
можеле да бидат истрелани од позициите на босанските Срби кај
‘Металка’ или од кај еврејските гробишта во Сараево.
Ван дер Вејден направи слични заклучоци во врска со изворите
на снајперски оган во неколку други случаи: ранувањето на
тригодишната Аниса Пита на 13 декември 1992 година, убиството на
Мунира Заметица на 11 јули 1993 година кога била да наполни вода и
ранувањето на 14-годишниот Тарик Жуниќ на 6 март, 1995 година.
Во текот на вкрстено испрашување, адвокатот на Младиќ, Драган
Иветиќ, го оспори кредибилитетот на Ван дер Вејден како снајперски
експерт и на методологијата што тој ја користел.
Младиќ до крајот присуствуваше на сослушувањето и покрај
претходните барања да биде хоспитализиран.
„Не се чувствувам добро. Мора да бидам префлен во болница на
лекување“, изјави Младиќ наутро.
„Во последните 10 до 15 дена многу ослабев и го загубив апетитот.
Ова не можам да го издржам. Подобро да одам таму и да лежам, да
умрам, отколку да бидам тука и да ги слушам овие будалаштини на
НАТО пропагандата“, изјави тој.
Младиќ и претходно неколку пати се пожали на висок крвен
притисок и дека не се чувствува добро, но според судијата Алфонс
Орие, медицинските прегледи покажале дека тој не болува од некоја
болест која може да го спречи да присуствува на неговото судење.
Судењето ќе продолжи в петок.
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17 ДЕКЕМВРИ 2012

Судски процес Младиќ:
Сведоштво на француски
мировник
Пред почетокот на зимската пауза, пред Хашкиот
трибунал сведочеше уште еден припадник на
мировните сили на ООН, кој на судењето на
поранешниот командант на војската на босанските
Срби, Ратко Младиќ, се појави како заштитен сведок.
JUSTICE REPORT
Француски мировник на ООН, минатиот четврток и петок сведочеше
под заштитено име РМ-176, со сокриено лице и дигитално изменет
глас.
Во петокот, сведокот потврди дека во 1993 година мировните сили
на ООН, УНПРОФОР, имале обврска да го спречат шверцот со оружје
и луѓе во Сараево преку тунелот под сараевскиот аеродром или преку
аеродромската писта.
РM-176 изјави дека „тоа било во согласност со договорот постигнат
во јуни 1992 година“.
На прашање поставено од страна на адвокатот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, сведокот потврди дека бошњачките борци се движеле по
пистата.
На прашањето на Лукиќ дали УНПРОФОР „помагал или скришно
овозможувал“ минување по пистата, РМ-176 одговори дека тие „не
дозволување преминување по пистата“, но дека УНПРОФОР „немал
доволно луѓе“ и „дека тие не можеле да го контролираат целиот
аеродром“.
„Не им помагаа, но ги враќаа назад од каде што тргнале или ги
пренесуваа во болница ако беа ранети“, изјави сведокот.
Во своето сведоштво во четвртокот, сведокот изјави дека во првите
три месеци од 1993 година „на Сараево секојдневно биле исфрлани
1.200 гранати“, додавајќи дека се чинело оти некои од проектилите
биле истрелани „случајно, затоа што немале видлива воена цел“.
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Сведокот нагласи дека на 21 март, 1993 година Сараево било погодено
со 2.400 гранати, додавајќи дека 400 од нив експлодирале во стариот
дел на градот.
Сведокот смета дека тоа било одмазда за нападот на босанската
армија врз позициите на војската на босанските Срби.
Во текот на вкрстеното испитување, одбраната, навраќајќи се на
настаните од 21 март 1993 година, сугерираше дека „2000 гранати
паднале на муслиманските позиции на фронтот“.
„Треба да погледнам во дневниот извештај на УНПРОФОР за да
одговорам на тоа прашање“, изјави сведокот, по што звукот од
судницата беше исклучен, за да се заштити неговиот идентитет.
Фокусирајќи се на тврдењето на сведокот дека во еден ден во стариот
дел од градот паднале 400 гранати, Лукиќ изјави дека таму било
лоцирано седиштето на 10-тата планинска бригада на армијата
на Босна и Херцеговина, во чија непосредна близина се наоѓало и
седиштето на египетскиот баталјон на УНПРОФОР.
„Не знам за постоење на такво седиште, ниту пак каде се наоѓало“,
одговори РМ-176.
Одбраната на Младиќ ги негираше резултатите од истрагата на
УНПРОФОР за експлозијата на две минофрлачки гранати на 1 јуни
1993 година во сараевската населба Добриња, за време на фудбалски
натпревар, додека имало примирје меѓу завојуваните страни.
Сведокот во четвртокот изјави дека истрагата покажала оти
гранатите дошле од насока на касарната во Лукавица каде била
војската на Република Српска. Според обвинението против Младиќ,
„во нападот загинале повеќе од 10 лица, а околу 100 биле повредени“.
На сугестијата на одбраната дека Добриња била „високо
милитаризирана област“, РМ-176 потврди дека во населбата имало
„одреден број на припадници на бригадите на армијата на Босна и
Херцеговина“.
Речиси целото вкрстено испрашување се одржа зад затворени
врати. За време на затворената седница Младиќ беше отстранет од
судницата бидејќи зборуваше премногу гласно.
Судењето на Младиќ ќе продолжи по зимската пауза на 10 јануари
2013 година.
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12 ДЕКЕМВРИ 2012

На судењето на Младиќ се
говореше за сараевскиот
тунел
Судењето на поранешниот командант на војската
на босанските Срби, Ратко Младиќ, продолжи со
сведочење на висок офицер на силите за заштита на
ООН, УНПРОФОР.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи под тајно име РМ-163, сведокот изјави дека имал
слушнато оти во 1993 и 1994 година, босанската армија носела оружје
и муниција преку тунелот ископан под аеродромот во Сараево.
„Имаше такви информации, но лично не сум го видел тоа“,
одговори сведокот на прашање на адвокатот на Младиќ, Драган
Иветиќ. Запрашан, дали УНПРОФОР, употребата на тунелот ја
сметал за прекршување на договорот, сведокот одговори: „Немаше
резолуција на ООН за тунелот. Двете страни го користеа она што ги
имаа. Таква е војната“.
РM-163 потврди дека се состанал со „бригадирот Фикрет“, за кого се
збореше дека го контролира тунелот и оти слушал наредби само од
воениот бошњачки лидер Алија Изетбеговиќ.
Иветиќ тврдеше дека војската на Република Српска, според
договорот за исклучување на тешката артилерија во зоната на
Сараево, постигнат во февруари 1994 година, имала право да бара
враќање на оружјето од контролните пунктови на ООН, во случај да
е нападната и во случај УНПРОФОР да не може да го спречи тој напад.
„Не се согласувам со вашето толкување ... Знам дека босанските Срби
тоа го предложија, но УНПРОФОР никогаш не прифати“, одговори
РМ-163.
Младиќ е обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево
со константен артилериски и снајперски оган, за геноцид во
Сребреница и уште седум други босански општини, за протерување
на несрпското население низ Босна и Херцеговина и за земање на
мировници на ООН како заложници.
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Вкрстеното испрашување, исто како и вчерашното сведочење на
РМ-163, заради заштита на неговиот идентитет, во најголем дел
беше затворено за јавноста.
РМ-163 сведочеше дека војската на Република Српска ги изложила
цивилите во Сараево на артилериски и снајперски напади.
Судењето на Младиќ ќе продолжи во четврток на 13 декември.
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11 ДЕКЕМВРИ 2012

Заштитен сведок од
УНПРОФОР на судењето на
Младиќ
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби Ратко Младиќ, висок офицер на
УНПРОФОР сведочеше дека војската на Република
Српска користела артилерија и снајперски оган за
напади врз цивилното население.
JUSTICE REPORT
Висок офицер на силите за заштита на ООН, УНПРОФОР, кој во 1993
и 1994 година служел во Сараево, сведочеше под тајно име РМ-163,
со скриено лице и со електронски изменет глас.
Голем дел од неговото сведочење и вкрстено испрашување се одржа
зад затворени врати, за да се заштити неговиот идентитет.
Во дел од постапките кои беа отворени за јавноста, сведокот изјави
дека опсадата на Сараево било „средство за притисок“ од страна
на војската на босанските Срби и на политичкото раководство за
„муслиманското раководство да прифати поделба на градот“.
Според сведокот, нападите врз Сараево биле „одмазда за нападите
на Армијата на Босна и Херцеговина во другите делови од земјата“.
РM-163 рече дека сараевско-романискиот корпус, кој ја извршил
опсадата, бил под „строга команда“ на генерал Младиќ, а војската
била дисциплинирана и имала строга хиерархија.
Младиќ е обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево со
постојани артилериски и снајперски напади, за протерување
на несрпското население во Босна и Херцеговина и за земање
мировници на ООН како заложници.
РM-163 имал редовни контакти со командантите на војската на
босанските Срби и учествувал во преговорите со генерал Младиќ за
исклучување на тешката артилерија околу Сараево. Тие се одржале
по првата експлозија на пазарот Маркале, на 5 февруари 1994 година,
во која биле убиени 66, а биле ранети околу 140 граѓани.
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На прашање на адвокатот на Младиќ, Драган Иветиќ, дали тој знае
дека оружјето за босанската армија било произведено во Сараево,
сведокот изјави дека тој знае за објектите во кои биле произведувани
оружје и муниција „и за муслиманите и Србите“.
Судењето ќе продолжи на 12 декември.
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10 ДЕКЕМВРИ 2012

Сведок на судењeто на
Младиќ: Граѓаните на
Сараево беа тероризирани
Судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, продолжи со
вкрстено испитување на поранешен сараевски
полицаец, кој истражувал околу 200 случаи на напади
со снајпер и гранати во градот, меѓу 1993 и 1995
година.
JUSTICE REPORT
Драган Миоковиќ ги опиша нападите од страна на војската на
босанските Срби за време на опсадата на Сараево како акти на
тероризам.
„Освен трагични последици, овој начин на дејствување ги имаше
сите карактеристики на тероризам. Населението беше тероризирано,
ако ја прифатиме дефиницијата за тероризмот која тврди дека тоа
се преземени дејствија со цел создавање страв и паника заради
остварување на воени или политички цели“, изјави сведокот.
Миоковиќ рече дека утврдил, во многу гранатирања и снајперски
инциденти во кои граѓаните биле повредени или убиени, дека
огнот дошол од позициите на босанските Срби.
Младиќ е обвинет од страна на Хашкиот трибунал, МКТЈ, за терор
врз цивилите во Сараево со артилериски и снајперски оган меѓу
1992 и 1995 година, за геноцид во Сребреница и во уште седум други
општини во БиХ, за прогон на несрпското население и за земање
мировници на ООН како заложници.
Сведокот рече дека истрагата открила оти три гранати кои на 8
ноември 1994 година паднале во улицата “Ливањска“ во Сараево и
убиле тројца цивили, биле исфрлени од позициите на босанските
Срби.
Според Миоковиќ, на 23 Ноември 1994, било пукано во два трамваи
во центарот на Сараево, а истрелите дошле од снајперските позиции
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на босанските Срби. Во еден од трамваите биле повредени две лица,
а во вториот бил убиен еден човек.
Миоковиќ изјави дека по војната, додека вршел проверка во еден
облакодер во населбата Грбавица, открил дузина снајперски позиции
со јасен поглед на центарот на Сараево. Обвинителите во доказите
внесоа фотографии од овие локации.
На прашањето на обвинителството зошто во својот извештај
напишал дека огнот дошол „од агресорски позиции“, Миоковиќ
одговори дека Сараево четири години беше под опсада.
„Без сомнение дека огнот дојде од позициите на босанските Срби.
Оној кој напаѓа е напаѓач. Во контекст на воено време, терминот
“агресор“ е поадекватен отколку “напаѓач““, објасни Миоковиќ.
Во понеделникот, за време на вкрстеното испитување од страна
на одбраната, сведокот призна дека заштитниот корпус на ООН
заклучил дека една од гранатите, за време на нападот на 8 ноември
1994 година, била исфрлена од страна на босанската армија и дека
„технички не било можно“ да се утврди од каде дошол снајперскиот
оган врз трамваите во Сараево.
Судењето на Младиќ ќе продолжи во вторник, на 11 декември.

- 482 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

06 ДЕКЕМВРИ 2012

Продолжи сведочењето на
Фрејзер во процесот против
Младиќ
Судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, продолжи со
вкрстено испитување на поранешниот заменик
командант на силите за заштита на ООН, УНПРОФОР,
во Сараево, канадскиот генерал Дејвид Фрејзер.
JUSTICE REPORT
Фрејзер потврди дека босанската армија „најмалку во една пригода“
ги гранатирала сопствените граѓани во Сараево, со цел да ја префрли
вината на босанските Срби.
Во текот на вкрстеното испитување од страна на адвокатот на
Младиќ, Драган Иветиќ, Фрејзер изјави дека во една пригода била
исфрлена граната од српските позиции која паднала во центарот
на Сараево. Веднаш потоа истото место било погодено од проектил
истрелан од Бошњаците.
Фрејзер не можеше точно да одреди кога тоа се случило, но нагласи
дека и двете експлозии предизвикале цивилни жртви.
За време на неговото главно сведочење во средата на 5-ти декември,
Фрејзер изјави дека војската на босанските Срби го изложила Сараево
на неселективен и прекумерен артилеријски и снајперски оган.
Младиќ е обвинет за терор против цивилите во Сараево со
артилериски и снајперски напади меѓу 1992 и 1995 година, за геноцид
во Сребреница и уште седум други општини, за протерување на
несрпското население низ БиХ и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Во четврток, Фрејзер потврди дека босанската армија прекршила
неколку договори за примирје, отворајќи оган од преносливи
минофрлачи на Сараево и покрај забраната за употреба на тешко
оружје.
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Тој додаде дека француски член на УНПРОФОР во април 1995 година
бил убиен во близина на аеродромот на Сараево од снајперски оган
кој дошол од страната на претежно бошњачките сили.
Според Фрејзер, снајперистите на босанската армија пукале и од
владините згради во центарот на Сараево.
Сведокот ја потврди претходно дадената изјава пред Хашкиот
трибунал дека во септември 1994 година, босанската армија пукала
во возило во кое се наоѓал командантот на УНПРОФОР, додавајќи
дека тоа бил „изолиран инцидент“ и дека колоната се нашла во
вкрстен оган.
На прашањето на Иветиќ, дали УНПРОФОР некогаш им се заканил на
властите во Сараево со воздушни напади на НАТО, Фрејзер одговори
одречно, нагласувајќи дека меѓународните сили испратиле силен
протест.
„Ние никогаш не баравме воздушни напади, бидејќи немаше
соодветни цели во градот. Не знаевме каде се наоѓаат преносните
минофрлачи на босанските сили и бевме во постојана потрага по
нив“.
„Никогаш не се закануваш, ако не можеш да ја оствариш својата
закана. Никогаш не им се заканивме на муслиманите, само
протестиравме“, изјави сведокот.
Тој ја отфрли сугестијата на Иветиќ дека УНПРОФОР покажал
пристрасност кон Бошњаците, со оглед на тоа што во септември
1994 година, војската на босанските Срби била бомбардирана по
барање на силите на ООН.
„Не војувавме со српската страна, ние бевме таму под мандат на ООН.
Воздушните напади беа предизвикани од постапките на српската
војска која беше на време предупредена за тоа“, изјави Фрејзер.
Одбраната на Младиќ ќе го заврши вкрстеното испрашување на
Фрејзер во петок, на 7 декември.
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05 ДЕКЕМВРИ 2012

Сведок изјави дека Младиќ
имал целосна контрола врз
неговите сили
Судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, продолжи со
сведочењето на поранешниот офицер на силите за
заштита на ООН, УНПРОФОР, кој за време на војната
во БиХ, се наоѓал во Сараево.
JUSTICE REPORT
Поранешниот заменик-командант на УНПРОФОР за Сараево,
Дејвид Фрејзер, изјави дека војската на босанските Срби, во 1994 и
1995 година, вршела „прекумерно гранатирање по случаен избор“
намерно насочено кон цивилите во Сараево.
„Сараево беше погодено со бројни проектили, пукаа не само на
воената команда, туку и по случаен избор низ градот“, изјави
сведокот, опишувајќи еден од неговите денови поминати во
Сараево, меѓу април 1994 и мај 1995 година.
Генералот Фрејзер, по потекло Канаѓанец, врз основа на испитувањата
на УНПРОФОР за нападите врз градот, заклучи дека војската на
босанските Срби отварала диспропорционален и неселективен оган.
Младиќ, поранешниот командант на војската на Република Српска, е
обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево со артилериски и
снајперски напади меѓу 1992 и 1995 година. Тој е обвинет и за геноцид
во Сребреница и во уште седум други општини, за протерување на
несрпското население низ Босна и за земање на мировници на ООН
како заложници.
Фрејзер изјави дека огнот од позициите на војската на Република
Српска делумно бил „испровоциран“ и од страна на босанската
армија стационирана во градот, но дека нивниот одговорот бил
несразмерен.
„За секоја граната на босанската армија, војската на Република
Српска одговараше со десет проектили“, рече тој.
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Според Фрејзер, силите на босанските Срби користеле модификувани
авионски бомби со кои гаѓале во густо населени области „што
немало воена вредност“, бидејќи овие бомби не биле прецизни.
Фрејзер рече дека бил сведок кога Младиќ, по воздушните напади
на НАТО врз војската на босанските Срби во есента 1994 година, се
заканувал дека ќе го ограничи движењето на УНПРОФОР и ќе спречи
влез на хуманитарните конвои во Сараево.
По наредба на Младиќ, која беше прикажана и во судницата,
неговите трупи го направија токму тоа, потврди сведокот.
Фрејзер изјави дека Младиќ му се заканил на тогашниот командант
на УНПРОФОР во Сараево, Френсис Брикемонт, дека ќе „го нападне
дури и УНПРОФОР“.
Сведокот рече дека Младиќ имал неспорна команда и контрола врз
единиците на војската на Република Српска.
Во четврток на 6 декември, Фрејзер ќе го испитува адвокатот на
Младиќ, Драган Иветиќ.
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03 ДЕКЕМВРИ 2012

Сведоштво за нападите
врз сараевската населба
Добриња
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, некогашен сараевски
полицаец изјави дека истрагата за нападите врз
сараевското предградие Добриња, покажале оти
нападите дошле од позициите на војската на
босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Рефик Соколар, поранешен полицаец, кој истражувал повеќе од 200
артилериски и снајперски напади врз Добриња, во својата писмена
изјава која е внесена во доказите, вели дека во сите овие инциденти
„ жртвите биле цивили“.
Гранатите, претежно од минофрлач, според Соколар, биле исфрлени
од позициите на војската на босанските Срби „во близина на
Теолошкиот факултет, во касарната во сараевската населба
Неџариќи и во аеродромската населба“.
Соколар додаде дека снајперскиот оган доаѓал од Неџариќи и од
Теолошкиот факултет, но и од околината на Православната Црква
на Вељине.
Сведокот додава дека правецот од кој гранатите дошле бил утврден
врз основа на разговори водени со повредените во амбулантата на
Добриња и врз истрагите на местото на настанот, вршени секогаш
кога тоа било можно.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за тероризирање на цивилите во Сараево со артилериски
и снајперски напади. Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница и
уште седум други општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите и
за земање на мировници на ООН како заложници.
Соколар во своето сведоштво вели дека до средината на 1992 година,
Добриња била целосно блокирана, бидејќи патот до центарот на
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Сараево бил под снајперски оган од страна на војската на босанските
Срби.
Луѓето кои биле убиени, биле закопувани на локации во самата
населба, меѓу зградите и во парковите, а нивните тела по војната
биле префрлени на гробишта.
Во текот на вкрстеното испитување од страна на адвокатот на
Младиќ, Бранко Лукиќ, сведокот потврди дека босанската армија ги
користела напуштените цивилни станови во Добриња за сместување
на своите војници.
Соколар рече дека видел некои босански војници, но дека биле без
оружје.
Сведокот потврди дека седиштето на 5-та моторизирана бригада
на Армијата на Босна и Херцеговина било недалеку од полициската
станица каде што работел.
Како што на Судскиот совет му пренесе Миодраг Стојановиќ, адвокат
на обвинетиот, за време на паузата, на Младиќ му бил измерен
висок крвен притисок 190/106.
Но, по медицинските консултации, претседателот на советот, Алфонс
Орие, изјави дека не е утврдено ништо што би го оневозможило
Младиќ да присуствува на процесот. По оваа одлука, обвинетиот го
следеше сведочењето на Соколар.
Судењето на Младиќ ќе продолжи во вторник на 4 декември.
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20 НОЕМВРИ 2012

На судењето на Младиќ
сведоштво за тортурата во
логорот во Фоча
Во продолжение на судењето на поранешниот воен
командант на босанските Срби, Ратко Младиќ,
заштитен сведок сведочеше за злосторства
извршени против Бошњаците во логорот во Фоча во
1992 година.
JUSTICE REPORT
Според резимето на писмените изјави дадени во 1996 и 1998 година,
кое беше прочитано во судницата, заштитениот сведок, РМ-063, на
26 април 1992 година бил заробен во селото Пилиповиќи од страна
на српските сили и бил одведен во логорот во Фоча.
Во следните неколку месеци, за време на неговиот престој во Фоча,
според
РМ-063, неговата тежина од „85 килограми паднала
на 39“. Сведокот рече дека затворениците биле редовно „тепани
и мачени“, а „оние кои биле одведени, никогаш повеќе не биле
видени“.
Кон крајот на октомври 1992 година, сведокот РM-063 бил, заедно
со група на други затвореници, одведен на размена, но бил задржан
околу десет дена во полициската станица во Калиновик, каде што
српската полиција му ги искршила ребрата.
На прашањето на обвинителот, Руперт Елдеркин, дали тој знае
зошто бил уапсен, сведокот одговори: „Јас воопшто не разбирам
зошто бев уапсен. Се прашувам зошто го направија тоа“.
„Со Србите се сложував добро. Работевме и се дружевме заедно.
Немаше причина да ме држат во затвор толку долго. Немав оружје,
не сум убил никого, ниту пак сум запалил нечија куќа“, рече тој.
На сугестијата на претседателот на судот, Алфонс Орие, дека можеби
бил притворен бидејќи е муслиман, РМ-063 рече: „Само затоа што
сум муслиман. Не постои друга причина“.
Сведокот додаде дека затворениците во Фоча „главно биле селани“,
кои немале никаква врска со борбените операции.
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Обвинението го терети Младиќ, поранешен командант на војската
на Република Српска, за прогон на Бошњаците и Хрватите, што во
седум босански општини, вклучувајќи ја и Фоча, достигнал ниво
на геноцид. Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за терор
против цивилите за време на опсадата на Сараево и за земање на
мировници на ООН како заложници.
Во текот на вкрстеното испитување, кога прашања поставуваше
адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, сведокот изјави дека не знае
ништо за постоењето на бошњачки вооружени единици во Фоча,
како што тоа го сугерираше одбраната.
На сугестијата на Лукиќ дека кризниот комитет на Српската
демократска партија во Фоча одлучувал кој од затворените Бошњаци
ќе биде ослободен од затвор, а кој не, РМ-063 рече дека не знаел за
тоа.
На рочиштето кое се одржа минатата недела, сведочеше Френсис
Рој Томас, поранешен набљудувач на ООН, кој изјави дека војската
на босанските Срби ги тероризирала граѓаните на Сараево со
гранатирање на градот во 1993 и 1994 година.
Во текот на вкрстеното испитување од страна на одбраната, Томас
изјави дека набљудувачите на ООН слушнале „гласини“ дека
босанската армија стрелала во сопствениот народ за да испровоцира
меѓународна интервенција.
Судењето на Младиќ ќе продолжи во среда на 21 Ноември.
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09 НОЕМВРИ 2012

Полицаец од Сараево
сведочеше против Младиќ
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, пред Хашкиот
трибунал сведочеше полицаец од Сараево кој ги
истражувал артилериските и снајперски напади
извршени во 1994 и 1995 година.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок на обвинителството, РМ-110, потврди дека
резултатите од неговите истражувања покажале дека огнот врз
граѓаните бил отворен од териториите контролирани од страна на
војската на Република Српска.
Меѓу инцидентите кои сведокот ги истражувал била и експлозијата
на пазарот Маркале, која се случила на 28 август 1995 година, кога,
според обвиненијата, од позициите на војската на босанските Срби
била исфрлена граната, при што биле убиени 43, а повредени 75
лица.
Полицаецот го истражувал и снајперскиот напад врз еден трамвај,
извршен на 8 октомври 1994 година, како и експлозијата на
модификувана авионска бомба што на 26 мај, 1994 година, паднала
во улицата “Сафет Хаџиќ“.
За време на испитувањето, сведокот објасни дека додека во октомври
1994 година го истражувал нападот врз трамвајот, тој утврдил дека
пожарот настанал од оружје со висока огнена моќ.
Со оглед дека тој претходно сведочел и во неколку други судски
процеси во Хаг, вклучувајќи го и судењето на поранешниот лидер
на босанските Срби, Радован Караџиќ, обвинителството изјавата на
сведокот во доказите ја воведе во писмена форма.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница и уште седум други
општини, за прогон на Бошњаците и Хрватите низ Босна и
Херцеговина, за земање на мировници на ООН како заложници и за
тероризирање на жителите на Сараево со константно гранатирање
и снајперски оган.
Судењето треба да продолжи во понеделник, на 12 ноември, кога
одбраната вкрстено ќе го испитува сведокот РM-110.
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08 НОЕМВРИ 2012

Сведок тврди дека војската
на босанските Срби била
добро организирана
Хашкото обвинителство, на судењето на Ратко
Младиќ, продолжи со презентирање на доказите за
делот од обвинителниот акт што поранешниот
командант на војската на босанските Срби (ВРС) го
терети за тероризирање на цивилите во Сараево.
JUSTICE REPORT
Воениот експерт, Ричард Филипс, сведочеше за организациската
структура на сараевско-романијскиот корпус на војската на
Република Српска, која го држела Сараево под опсада.
Во својот експертски извештај, кој е дел од доказите против
Младиќ, пензионираниот британски разузнавачки офицер Филипс
го опишал романијскиот корпус како високо организирана воена
единица во која командната и известувачка хиерархија одлично
функционирала.
Тој објасни дека борбените извештаи од помалите единици, како што
биле водовите, четите и баталјоните, секојдневно пристигнувале до
командата на бригадата која била позиционирана околу Сараево,
која потоа ги пренесувала до командата на корпусот.
Според наодите на Филипс, наредбите за борбени активности
оделе во спротивна насока од командата на корпусот, по истата
хиерархија, до најмалите единици на фронтот.
„Од овие документи станува очигледно дека постоел добар систем на
известување и одредување на командната хиерархија. Командата на
корпусот била способна за пишување сложени наредби, вклучувајќи
и детални планови за артилериски оган, што се пренесувале во
рамките на командната хиерархија“, изјави сведокот.
Воениот експерт на обвинителството посочи дека сите бригади
и баталјони во состав на сараевско-романијскиот корпус имале
минофрлачки батерии, и дека можеле да сметаат дури и на
поддршката од „корпусната артилериска група“.
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Како доказ дека корпусот поседувал изменети авионски бомби,
кои биле, според обвинението, исфрлани врз Сараево, Филипс ја
посочи наредбата од генерал Младиќ, според која на корпусот, по
барање на неговиот командант Драгомир Милошевиќ, треба да му
се испорачаат „20 бомби од 250 килограми“.
Хашкиот трибунал го осуди генерал Милошевиќ за
на населението во Сараево во периодот 1994-1995,
затвор. Неговиот претходник, Станислав Галиќ, за
на цивилите во Сараево до 1994 година, беше осуден
затвор.

тероризирање
на 29 години
тероризирање
на доживотен

Младиќ е обвинет за геноцид извршен во Сребреница и уште седум
други општини во БиХ, за протерување на Бошњаците и Хрватите
во БиХ, како и за земање на мировници на ООН како заложници.
Вкрстеното испрашување на Ричард Филипс ќе продолжи на 8
ноември.
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07 НОЕМВРИ 2012

Злосторниците требаше да
бидат погубени уште во 1992
тврди сведок на судењето на
Младиќ
Сведочејќи на судењето на поранешниот командант
на војската на Република Српска, Ратко Младиќ,
поранешен воен офицер на босанските Срби изјави
дека војниците кои извршиле воени злосторства
не биле соодветно казнети од страна на нивните
команданти.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок, РМ-802, кој според сведоштвото бил
командант на една од бригадите на Првиот краински корпус, рече
дека војниците и припадниците на паравојската кои извршиле
злосторства против Бошњаците во 1992 година, минале неказнето.
„Јас лично се чувствувам одговорен, бидејќи против членовите на
мојата војска и паравоените групи кои несоодветно се однесуваа,
уште во 1992 година требаше да бидат преземени мерки. Да ги
казневме овие лица построго, мислам дека ова овде немаше денеска
да се случува“, изјави сведокот.
Сведокот додаде дека казнените мерки против „поединци и помали
групи“ кои извршиле злосторства требале да одат „до егзекуција“.
„Требаше да го сосечеме тоа во корен и затоа се чувствувам
одговорен. Се сеќавам дека се чувствував немоќно. Еден војник
излезе од неговиот шатор и рече: ’Немам што да правам, па ќе одам
да запалам неколку муслимански куќи’. Во моментот успеав да го
спречам тоа, но еден час подоцна тој се измолкна и го стори она што
првично го беше наумил“, изјави сведокот, додавајќи дека тој немал
овластување да го казни војникот.
Како пример за извршените злосторствата, РМ-802 ги спомена
убиствата на околу 150 Бошњаци од селото Вечиќи, кои на 3 ноември
1992 година, ѝ се предале на војската на Република Српска во селото
Грабовица, во близина на Котор Варош.
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Според обвинението, кое го терети Ратко Младиќ за протерување
на муслиманите и Хрватите во Босна и Херцеговина, во Грабовица
биле убиени „голем број на муслимани“.
„Еден колега преку радио станица ме информираше дека голема
група на муслимани од Вечиќи се предале и го положиле оружјето и
дека тие се наоѓаат во селото Грабовица кај училиштето ... Два до три
часа подоцна слушнав што се случило со нив“, се присети сведокот.
РM-802 сведочеше дека тој, веднаш утрото, за инцидентот го
информирал командантот на Првиот краински корпус, генерал
Момир Талиќ, но тој му кажал дека веќе е информиран за
случувањата во Грабовица.
Талиќ, кој од страна на Хашкиот трибунал беше обвинет за
злосторства извршени во Босна и Херцеговина, почина во 2003
година, за време на неговото привремено ослободување.
„Колку што знам, не беше спроведена никаква истрага“, изјави
сведокот и додаде дека цивилно официјално лице му рекло оти
„општинските органи ќе ги испитаат случувањата во Грабовица“,
но дека тоа не се случило.
„Прашав еден мој подреден каде се сторителите, зошто не се
уапсени, а тој ми одговори дека тие веќе избегале низ реката Дрина
во Југославија ... Еден или два месеци подоцна, дознав дека тие
повеќе не се живи“, рече РМ-802.
За време на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ,
Миодраг Стојановиќ, му презентираше на сведокот два извештаи на
командата на Првиот краински корпус за настаните во Грабовица,
испратени до главниот штаб на војската на босанските Срби, со
датум од 4 и 5 ноември 1992.
Извештаите велат дека „во пресметка меѓу муслиманските сили
и нашите единици, биле убиени 40 зелени беретки [бошњачка
паравојска], а 200 биле заробени“ и дека „против заробените зелени
беретки бил спроведен жесток масакр“ како одмазда за бруталното
убиство на српските војници.
РM-802 рече дека овој опис на настаните не кореспондира со
информациите што тој ги пратил во командата.
Коментирајќи го делот од извештајот во кој се наведува дека „се
преземени мерки за да се спречи натамошниот масакр“, сведокот
изјави: „Не добив никаква наредба да направам нешто околу тоа.
Ова е само формална изјава“.
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Читајќи го извештајот што командата на краинскиот корпус
го има испратено до главниот штаб на 5 ноември 1992 година,
адвокат Стојановиќ го цитираше тврдењето дека „муслиманските
борци се обиделе да се повлечат кон Травник“ и дека „повеќе од
150 екстремисти се убиени во судирите со војската на Република
Српска“.
Сведокот одговори дека немало судири со голем број на жртви и
дека тој извештај не ја одразува реалната ситуација.
„Како е можно главниот штаб на војската на Република Српска да
биде толку погрешно информиран?“, Праша Стојановиќ.
Сведокот одговори дека не знае, но додаде дека во 1992 година
немало јасно утврдена хиерархија на одговорност, од најниските до
највисоките чинови во војската.
Сведокот рече дека тој генералот Младиќ за прв пат го сретнал во
1994 година.
„Со Младиќ не зборував за Грабовица“, изјави РМ-802, додавајќи
дека „секој бригаден командант сакал кога Младиќ ќе дошол во
посета“, бидејќи тоа било „добро за моралот“.
Судењето продолжува на 7 ноември.
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05 НОЕМВРИ 2012

На судењето на Младиќ
сведок говореше за
злосторствата во Рогатица
На судењето на Ратко Младиќ, сведокот на
обвинителството, Елвир Пашиќ, изјави дека во
летото 1992 година тој, како и стотици други
Бошњаци од Рогатица, бил уапсен и злоупотребен.
JUSTICE REPORT
Сведочејќи во петокот на судењето на поранешниот воен командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, Пашиќ изјави дека српските
сили во почетокот на јуни 1992 година ја гранатирале Рогатица,
по што влегле во градот и ги заробиле цивилите кои се криеле во
подрумите.
„Откако ја презедоа контролата, Србите најавија дека ќе го исчистат
градот од 4.000 екстремисти и “Зелени беретки“ [бошњачки сили].
Колку што знам, во Рогатица немаше ниту екстремисти, ниту воени
организации. Да постоеја, би ги видел“, рече Пашиќ.
Тој пред Хашкиот трибунал, МКТЈ, изјави дека на 7 јуни 1992 година,
заедно со околу дваесет други цивили, бил уапсен во подрумот на
неговата зграда, каде што се криеле за време на бомбардирањето.
„Кога под принуда ја напуштивме визбата, се соочив со слика на
запалени куќи околу мојата зграда и видов луѓе кои лежеа на земја
со врзани раце зад грб ... српските војници беа облечени во маскирни
или полициски униформи“, рече Пашиќ.
Тој нагласи дека, откако бил уапсен, бил префрлен во објектот на
средното училиште каде имало 300 жени, деца, постари и помлади
мажи.
Еден месец подоцна, Пашиќ поминал една ноќ во кампот
Сушица во Власеница, каде што бил „злоупотребен“ од шефот на
обезбедувањето, Драган Николиќ.
Откако пред Хашкиот трибунал се изјасни за виновен за
злосторствата во Власеница, Николиќ беше осуден на 20 години
затвор.
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Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска е
обвинет за прогон на Бошњаците и Хрватите во 20 општини низ
Босна и Херцеговина, вклучувајќи ја и Рогатица. Тој е обвинет и за
геноцид во Сребреница, за терор против цивилите во Сараево и за
земање на мировници на ООН како заложници.
Пашиќ рече дека во логорот Батковиќ, во близина на Бјелина,
поминал една година, каде што лично видел како неколку
затвореници биле претепани до смрт.
Во текот на вкрстеното испрашување адвокатот на Младиќ, Миодраг
Стојановиќ, го праша Пашиќ за преговорите кои во пресрет на
конфликтот се воделе за поделба на општината Рогатица.
Сведокот одговори дека Рогатица „станала дел од Република Српска“
и дека никој не ги прашал Бошњаците за тоа.
„Поголемиот дел од несрпското население автоматски станаа
граѓани од втор ред“, рече Пашиќ.
Одговарајќи на сугестиите на одбраната, сведокот потврди дека
полицајците ги чувале бошњачките цивили во училишната зграда
во Рогатица и на градската фарма, и дека не ги злоупотребувале.
Судењето треба да продолжи во понеделник, на 5 ноември.
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02 НОЕМВРИ 2012

Судењето на Младиќ:
Случајно бомбардирање на
Сараево
На судењето на пораншениот командант на
армијата на босански срби, Ратко Младиќ, британски
офицер сведочеше дека армијата на Република Српска
произволно го бомбардирала Сараево во есента и
зимата 1992 година.
JUSTICE REPORT
Потполковникот Ричард Мол, кој бил постар воен набљудувач од
ООН во Сараево во периодот од септември до декември 1992, вели
дека „ниеден ден не поминал без градот да биде бомбардиран“ и
дека „произволното бомбардирање“ од страна на армијата на
Република Српска го направиле Сараево „опасно место за живеење“.
Според пресметките на воените набљудувачи од ООН, околу
петнаесет цивили биле убивани секој ден во Сараево од страна на
снајперисти, потенцираше Мол.
Ден во кој околу 100 гранати се фрлени врз Сараево набљудувачите
го опишуваат како „мирен“, бидејќи имало денови кога бројот
достигнувал 600.
Мол вели дека тој често му се спротиставувал на командирот на
сараевскиот Романијски корпус од армијата на РС, Станислав Галиќ,
кој му одговарал дека ќе го напаѓа Сараево како одговор на нападите
на босанската армија во други делови на Босна.
„Дојдов до заклучок дека политиката на сараевската опсада од страна
на Србите беше всушност начин на вршење притисок врз градот за
да се остварат нивните цели на други места,“ вели сведокот.
Младиќ, поранешниот командант на армијата на РС, е обвинет за
тероризирање на граѓаните на Сараево со кампања на бомбардирање
и стрелање, истерувањето на Бошњаците и Хрватите од градовите
ширум Босна и Херцеговина, геноцидот во Сребреница и земање
меѓународни војници како заложници.
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За време на вкрстеното испрашување од страна на адвокатот
на Младиќ, Драган Иветиќ, потполковникот Мол потврди дека
босанската армија имала тешка артилерија во Сараево, „но во многу
ограничена количина“ и дека нивните активности биле значително
помали отколку оние на артилеријата на армијата на РС.
Мол додаде дека надвор од фронтот, каде што немало набљудувачи
од ОН, босанската армија имала „значително голем број на оружја“
со што биле нападнати српските сили.
Сведокот потврди дека во самиот град (Сараево) имало легитимни
воени цели, но потенцираше дека армијата на РС не ги нападнала со
концентриран оган, што би бил воениот одговор, туку дека спровеле
индискриминирачко бомбардирање ширум Сараево.
Вкрстеното испрашување на Мол ќе продолжи во петок, 2 ноември,
но Младиќ нема да присуствува поради медицински испитувања.
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30 ОКТОМВРИ 2012

Судењето на Младиќ:
Армиските и цивилните
штабови делувале заедно
Во текот на судењето на поранешниот воен водач
на босанските Срби, Ратко Младиќ, еден сведок
на обвинителството сведочеше дека цивилните
структури на босанските Срби и армијата
дејствувале координирано.
JUSTICE REPORT
Сите кризни штабови на Српската демократска партија дејствувале
во согласност со армијата под водство на Младиќ при принудното
преземање на власта во општините во Босна и Херцеговина во
пролетта 1992 година, рече вештакот на обвинителството во Хаг,
Доротеа Хансон.
Хансон, која напиша извештај за „клучната” улога на овие кризни
штабови откако проучила бројни документи, заклучила дека
армијата ги „координирала” своите активности со општинските
власти и нивните сили, вклучувајќи ја и паравојската.
Хансон ги илустрирала нејзините гледишта со користење на
пресретнатиот разговор меѓу Младиќ и претставник на еден од
кризните штабови од општината Илиџа, во близина на Сараево, кон
крајот на мај 1992 година.
„Секој што носи пушка, ако сака да ја задржи главата на рамениците
мора да и се потчини на мојата команда”, изјави Младиќ како
одговор на забелешката на другиот човек дека „наоколу имало луѓе
на Аркан” и наредил да „се почитува петдневното примирје”.
„Овој разговор потврдува дека, кога тој смета дека е потребно,
Младиќ ја наметнува својата моќ врз кризните штабови и им
наредува да се приклучат во воените операции ... Тие имаа исти
цели и работеа заедно на нивно постигнување”, рече Хансон.
Хансон вели дека кризниот штаб на Српската демократска партија,
основана од страна на поранешниот водач на босанските Срби и
обвинет од Хашкиот трибунал, Радован Караџиќ, во декември 1991
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година, биле клучните инструменти во формирањето на српските
општини и вооружените сили во Босна.
Штабовите станале моќни структури во новоформираните српски
општини од кои масовно беа протерувани оние кои не беа Срби.
Во извештајот на вештакот е утврдено дека кризните штабови биле
формирани во согласност со документот познат како „Варијанта А”
и „Варијанта Б”, кој Караџиќ го дистрибуирал до претседателите на
општинските ограноци на партијата на состанокот одржан на 19
декември 1991 година.
Документот предвидува како да се преземе власта во општините во
кои Србите биле малцинство, но исто така и во заедниците каде што
тие биле мнозинство.
Младиќ е обвинет за протерување на Бошњаците и Хрватите од
општините низ Босна и Херцеговина, геноцидот во Сребреница,
тероризирање на граѓаните на Сараево со кампањата за
бомбардирање и земање меѓународни војници како заложници.
Судењето треба да продолжи на 31 октомври.
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11 ОКТОМВРИ 2012

Вилсон: Младиќ го тресеше
Сараево
Силите на босанските Срби намерно ја целеа
инфраструктурата на градот Сараево, тврди
поранешен воен офицер на ООН.
МАРИЈА РИСТИЌ
Судењето на поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ, во четвртокот продолжи со вкрстено испрашување на Џон
Вилсон, поранешен воен офицер на ООН, кој во 1992 година бил во
БиХ.
Вилсон нагласи дека најтешкото гранатирање на градот Сараево се
случило на 29 мај 1992 година, настан кој го натерал да поверува
дека заканите на Младиќ дека „ќе направи Сараево да се тресе“, се
точни.
„Тоа веројатно беше најтешкото гранатирање кое некогаш го имам
доживеано. Се започна во 20.00 часот и траеше сè до зори. Беа
фрлени илјадници и илјадници гранати. Целта беше самиот град“,
рече Вилсон.
Во средата, Вилсон сведочеше околу одлуката на Младиќ да го
гранатира градот, откако меѓународните сили не дозволиле
повлекување на Југословенската народна армија од касарните.
Кога одбраната го праша, до која мера Младиќ дејствувал
унилатерално, Вилсон одговори дека неговиот единствен извор
за ова бил Младиќ, кој еднаш му рекол дека тој е потчинет на
политичкото раководство на босанските Срби и на тогашниот
претседател на Република Српска, Радован Караџиќ.
Сведокот рече дека и возилата на ООН биле многупати гранатирани.
Меѓутоа, бидејќи ООН не биле доволно екипирани во тој период, тие
не биле во можност да спроведат сопствена, независна истрага, туку
морале, за овој и други напади, да се потпрат на информации на
бошњачки власти и на властите на босанските Срби.
Бидејќи на вчерашното сослушување Младиќ коментираше гласно
и покрај тоа што во неколку наврати беше предупреден од судијата
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дека неговото однесување е несоодветно, судијата претседавач,
Алфонс Орие, нареди негово отстранување од судницата.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и уште седум
други босански општини во 1992 година.
Младиќ е обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од
општините под контрола на босанските Срби, за тероризирање на
граѓаните на Сараево со константно гранатирање и снајперски оган,
како и за земање на меѓународни војници како заложници, во 1995
година.
Судењето ќе продолжи на 12 октомври кога Вилсон ќе одговара на
прашања на одбраната.

- 504 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

10 ОКТОМВРИ 2012

Вилсон: Младиќ се закани
дека ќе го уништи Сараево
Војската на босанските Срби постојано го
гранатираше Сараево со тешко оружје, изјави
поранешен воен офицер на ООН.
МАРИЈА РИСТИЌ
На судењето на поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ, што се одржа во среда, поранешниот воен офицер на ООН
кој во 1992 година служел во БиХ, Џон Вилсон, рече дека градот
Сараево од страна на силите на босанските Срби бил гранатиран
секој ден и тоа обично од 14:00 часот до полноќ.
„Пукањето беше многу декструктивно, особено кон урбаните
средини. Јасно беше дека ќе предизвика многу штета и цивилни
жртви“, рече Вилсон.
Вилсон се сеќава на средбата со Младиќ, одржана на 24 мај 1992
година, кога обвинетиот се заканувал дека „целосно ќе уништи
половина Сараево“, освен ако касарните на Југословенската народна
армија, ЈНА, не бидат евакуирани во рок од 72 часа.
Сведокот рече дека заканите ги сфатил сериозно, бидејќи Младиќ
имал „сила и средства“ да го направи тоа.
Бидејќи касарната “Маршал Тито“ не била евакуирани во дадениот
рок, поради одбивањето на Младиќ да им го остави оружјето на ЈНА
на претежно бошњачките сили, на 28 мај следело тешко гранатирање
на Сараево, без каква било воена цел, рече Вилсон.
Тој потенцира дека по протестот упатен од страна на официјални
претставници на ООН, поради цивилните жртви во гранатирањето,
Младиќ ја презел одговорноста за нападите, велејќи дека силите на
босанските Срби отвориле оган во самоодбрана.
Бидејќи Вилсон бил воен офицер, обвинителството го праша за
структурата на двете војски, и на босанските Срби и на бошњаците.
„Србите имаа високо професионална војска, се бореа со тенкови
и беа опремени како и секоја друга професионална армија.
Претседателството [босанските Муслимани] од друга страна имаа

- 505 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

само пушки и нешто ракетна артилерија. Повеќето од нив беа
облечени како цивили, беа неорганизирани и не беа професионалци“,
објасни Вилсон.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување, за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и уште седум
други босански општини во 1992 година.
Младиќ е обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од
општините под контрола на босанските Срби, за тероризирање на
граѓаните на Сараево со константно гранатирање и снајперски оган,
како и за земање на меѓународни војници како заложници, во 1995
година.
Судењето ќе продолжи на 11 октомври со вкрстено испрашување на
Вилсон.
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Однесувањето на Младиќ
беше бомбастично, вели
официјален претставник на
ООН
И Бошњаците и босанските Срби целеа врз цивилната
инфраструктура во БиХ, со цел да предизвикаат
одмазднички контра напади, изјави поранешен
официјален претставник на УНПРОФОР.
МАРИЈА РИСТИЌ
Судењето на поранешниот командант на босанските Срби Ратко
Младиќ, во вторникот продолжи со вкрстено испитување на Пјерс
Такер, поранешен британски офицер, помошник на командантот на
специјални сили на ООН, УНПРОФОР, Филип Морилон, за време на
војната во БиХ.
Такер рече дека Бошњаците напаѓале различни цели низ Сараево,
за да ја испровоцираат меѓународната заедница да делува против
босанските Срби.
„Целта на босанските муслимани беше да ги испровоцираат Србите
[да нападнат цивилни цели] за да го принудат НАТО да дејствува во
Босна“, изјави Такер.
Тој објасни дека сите информации што ги имал во врска со
плановите на босанските Срби ги добивал или од Радован Караџиќ,
поранешен политички лидер на босанските Срби и обвинет од МКТЈ,
или од Ратко Младиќ.
Тој, за време на војната, со Младиќ се сретнал неколку пати, а
неговото однесување го опиша како “бомбастично“.
Такер рече дека имало неколку случаи кога раководството на
босанските Срби овозможило до Бошњаците да стигне хуманитарна
помош. Во тие пригоди тие молчеле за злосторствата извршени
од страна на Бошњаците против Србите, бидејќи стравувале
дека локалните Срби ќе го спречат пристигањето на помошта до
Бошњаците, објасни Такер.
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Тој потсети на состанокот кој по војната го одржал со поранешниот
британски мајор кој ја водел истрагата за нападот врз пазарот
Маркале во Сараево во 1995 година, кој тврдеше дека нападот бил
„извршен од муслимански позиции“.
Такер, сепак, не можеше да се сети на неговото име.
Во понеделникот, Такер сведочеше дека гранатирањето на
Сараево од позициите на силите на босанските Срби, имало за цел
„тероризирање и застрашување“ на локалното население.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и уште седум
други босански општини во 1992 година.
Младиќ се терети и за протерување на Бошњаците и Хрватите од
општините под контрола на босанските Срби, за тероризирање на
граѓаните на Сараево со константно гранатирање и снајперски оган,
како и за земање на меѓународни војници како заложници во 1995
година.
Судењето ќе продолжи на 10 октомври.
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Младиќ oтстранет од
судницата заради смеење
Судскиот совет на Хашкиот трибунал, го отстрани
Ратко Младиќ од судницата заради смеење и
покажување со прст, за време на сведочењето на
заштитениот сведок РМ-081.
JUSTICE REPORT
Кога сведокот го заврши своето сведочење, Судскиот совет му
дозволи на Младиќ, поранешен воен командант на босанскитеСрби,
да се врати во судницата, за да го следи сведочењето на поранешниот
офицер на УНПРОФОР, Пјерс Такер.
Сведокот РМ-081 во петокот сведочеше за неговото апсење во
училишната зграда во градот Рогатица, каде што, како што рече, во
летото1992 година, бил затворен заедно со стотици други Бошњаци.
Тој изјави дека силите на босанските Срби ги држеле затворениците
во нехумани услови, дека ги претепувале, сексуално ги
злоупотребувале и ги убивале.
Сведокот додаде дека и неговите две малолетни деца биле сексуално
злоупотребени и дека тој „немал храброст“ да ја праша својата
сопруга дали и таа го преживеала тоа.
Поради мерките за заштита на идентитетот на сведокот, вкрстеното
испрашување во понеделникот беше затворено за јавноста, па
останува непознато зошто Младиќ се смеел.
По неговото отстранување од судницата, Младиќ побара да се врати
во притвор, а на своите адвокати им наложи да го прекинат своето
учество во расправата.
Адвокатот на Младиќ, Миодраг Стојановиќ, рече дека го информирал
својот клиент за мерките што судиите би можеле да ги преземат
во таков случај, но дека тој му одговорил оти „доколку му бидат
назначени други адвокати кои ќе го застапуваат, тој ќе започне
штрајк со глад и ќе престане да ги зема своите лекови“.
Одбраната потоа, по инструкција на Младиќ, го прекина вкрстеното
испитување на сведокот РМ-081.
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Претседателот на советот, Алфонс Орие, предупреди дека одбивањето
на Младиќ да се појави во судницата, ќе се толкува како откажување
од правото на присуство на судењето.
Стојановиќ на Советот му ги пренесе зборовите на Младиќ дека „тој
не може да ги контролира своите емоции, било да е тоа смеа или
солзи“.
Судијата Орие одговори дека „гласна смеа во присуство на сведокот“,
претставува мешање во судски процес.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и кршење на
законите и обичаите на војување за време на босанскиот конфликт
меѓу1992 и1995 година.
Британскиот офицер Пјерс Такер, поранешен помошник на
командантот на УНПРОФОР Филип Морилон, сведочеше дека
гранатирањето на Сараево од позициите на силите на босанските
Срби, имало за цел „тероризирање и застрашување“ на локалното
население.
„Поединечни гранати беа исфрлани врз станбени квартови без
никакви јасни воени цели. Според моето сфаќање, примарна цел
беше тероризирање на населението“, речеТакер.
Одбраната на Младиќ ќе го испитува Такер во вторник, на 9-ти
октомври.
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На судењето на Младиќ
сведоштва за опсадата на
Сараево
На судењето на Ратко Младиќ, сведочеше
поранешен командант на УНПРОФОР кој изјави дека
цивилите најчесто гинеле поради „неселективното
гранатирање и снајперски оган“ на кој бил подложен
градот од страна на војската на Република Српска.
JUSTICE REPORT
Египетскиот генерал мајор Хусеин Абдел Разек, кој во периодот
август 1992 и февруари 1993 година бил командант на сараевскиот
сектор на УНПРОФОР, сведочеше дека гранатирањето и снајперскиот
оган биле особено жестоки во првите три месеци од неговиот
мандат.
Тој рече дека за нападите врз градот „под опсада“, во кои биле ранети
и убиени цивили, примал извештаи од воените набљудувачи на
ООН. Ова прашање тој го покренал пред Младиќ и пред политичките
лидери на босанските Срби.
„Јас често го покренував прашањето за постојаното бомбардирање и
снајперски напади на состаноците со Радован Караџиќ, генералите
Младиќ и Станислав Галиќ, Момчило Краишник и Билјана Плавшиќ.
Слушавме многу ветувања од нивна страна, но проблемите на
теренот остана. Ситуацијата не се смени“, рече сведокот.
Младиќ, воен командант на војската на Република Српска, е обвинет
за прогон на несрпското население кое во седум општини достигнал
степен на геноцидот. Покрај тоа, тој е обвинет и за геноцид во
Сребреница, за терор против цивилите во Сараево и за земање на
војници на УНПРОФОР како заложници, меѓу 1992 и 1995 година.
На Радован Караџиќ, тогашен претседател на Република Српска,
моментно му се суди за злосторства извршени во Босна и
Херцеговина, а Галиќ, Краишник и Плавшиќ со второ степена
пресуда беа осудени пред Хашкиот трибунал.
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Според Абдел Разек, како реакција на постојаните протести
од службениците на УНПРОФОР, лидерите на Босанските Срби
почнале да ја негираат одговорноста за нападите или тврделе дека
бошњачките сили го напаѓаат сопствениот народ и дека силите на
босанските Срби само се бранат.
Договорот постигнат на конференцијата во Лондон, за ставање
на тешката артилерија под контрола на ООН, никогаш не бил
имплементиран од страна на раководство на Република Српска,
изјави сведокот.
Караџиќ тоа го објаснил со зборовите: „Има премногу муслимани, а
ние го имаме само ова оружје“.
Абдел Разек изјави дека зад таа одлука стоел Младиќ, бидејќи
српските политички и воени лидери дејствувале на „координиран
и хармоничен начин“.
Сведокот го опиша Младиќ како „силен командант и лидер, кого
подредените офицери го почитувале“.
Разек рече дека командантот на сараевско-романијскиот корпус,
генерал Галиќ, во една пригода му рекол дека ќе продолжи со
снајперски напади врз територијата на сараевскиот аеродром, сè
додека во таа област се движат цивили.
Тој додаде дека Галиќ, осуден од Хашкиот трибунал на доживотен
затвор за злосторства извршени во Сараево, дејствувал исклучиво
по воени наредби.
На средбите со УНПРОФОР, српското раководство искрено говорело
за својата политика на етничко чистење, изјави сведокот.
Во февруари 1993 година, на прашањето „која е крајната цел
на раководството на босанските Срби“, Караџиќ на Абдел Разек
му одговорил: „Муслиманите ќе бидат отстранети од српските
територии, бидејќи не можеме да живееме заедно“.
Сведокот потенцира дека кон крајот на септември 1992 година
неколку стотици Бошњаци и Хрвати биле протерани од сараевската
населба Грбавица, која во тоа време била под српска контрола.
Судењето продолжува во петок кога Абдел Разек ќе одговара на
прашања на одбраната.
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Судење на Младиќ: Сведок
негира дека Бошњаците биле
вооружени
Сведок на судењето на поранешниот воен командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, ги негираше
тврдењата на одбраната дека Бошњаците во
Приједор биле вооружени.
JUSTICE REPORT
Во текот на вкрстеното испитување на сведокот на обвинителството,
Мевлудин Сејменовиќ, одбраната на Младиќ тврдеше дека во
пролетта 1992 година, непосредно пред војната во БиХ, Бошњаците
во областа на Приједор организирано се вооружувале, што сведокот
го негираше.
Сејменовиќ, кој во тоа време бил пратеник на бошњачката Партија
за демократска акција, СДА, рече дека доколку тоа било така, тој ќе
знаел.
„Немало шанси за постоење на организирано вооружување. Да било
тоа така, ќе знаев за тоа“, рече Сејменовиќ.
Во вторникот, Сејменовиќ сведочеше дека кон крајот на мaј 1992,
Србите им поставиле ултиматум на Бошњаците да им предадат
7.000 пушки, кои, според сведокот, тие ги немале.
По ултиматумот, селото Козарац било нападнато, а бошњачките
цивили биле одведени во логорите Трнопоље, Омарска и Кератерм.
Младиќ, воен командант на војската на Република Српска, е обвинет
за прогон на несрпското население, кој во Приједор и шест други
општини достигнал степен на геноцидот. Тој е обвинет и за геноцид
во Сребреница, за тероризирање на цивилите во Сараево и за земање
на војници на УНПРОФОР како заложници.
Одбраната рече дека бошњачките сили до август 1992 година,
продолжиле со борбите во близина на Приједор, но Сејменовиќ
одговори дека „прв пат слуша за тоа“, додавајќи дека во тоа време
„луѓето биле депортирани во логори“.
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Сејменовиќ потврди дека тој се криел од крајот на мај до крајот на
јули, по што доброволно им се предал на српските сили во логорот
Трнопоље.
Тој потврди дека и некои помали групи на Бошњаци по своја волја
дошле во логорот, бидејќи нивните села биле запалени, а жителите
убиени, верувајќи дека во Трнопоље ќе бидат безбедни.
На прашањето дали бил сведок на силувањата и убиствата во
логорите Трнопоље и Омарска, кои тој ги опиша во текот на неговото
сведочење, Сејменовиќ одговори негативно, но го повтори своето
тврдење дека видел кога одвеле шест млади мажи од семејство
Фориќ кои подоцна биле убиени.
Адвокатот на одбраната, Бранко Лукиќ, изјави дека затворениците
биле тепани од страна на полицијата, а не од страна на војската.
Но, Сејменовиќ се држеше до своите претходни наводи дека тој бил
притворен од страна на војниците на Република Српска.
„Кога некој ќе ви каже: „Сега ќе видиш како војниците тепаат“, при
што полицаец стои од страна и не прави ништо, тогаш знаете дека
ве тепаат војници“, изјави сведокот.
Сејменовиќ рече дека откако по наредба на политичкиот лидер на
босанските Срби и МКТЈ обвинет Радован Караџиќ, бил ослободен од
логорот Омарска, тој морал, под принуда, да даде интервју за една
српска телевизиска станица.
Тој нагласи дека бил принуден да лаже, бил принуден да каже дека
Омарска не бил концентрационен логор и дека раководството на
СДА е одговорно за војната.
Судењето треба да продолжи во четврток.
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02 ОКТОМВРИ 2012

Поранешен пратеник
зборуваше за логорот
Омарска
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, обвинителството
продолжи со својата доказна постапка за етничкото
чистење во Приједор во 1992 година.
JUSTICE REPORT
Сведокот, Мевлудин Сејменовиќ, опиша како вооружените сили
под контрола на Српската демократска партија, СДП, ја презеле
власта во Приједор, по што следело незаконско апсење, убивање и
протерување на Бошњаците и Хрватите.
Сејменовиќ, некогашен пратеник на Партијата за демократска
акција, ПДА, од Приједор, рече дека Српската демократска партија,
пред насилното преземање на општината на 30 април, 1992 година,
тврдела дека 70 отсто од населението биле Срби.
По преземањето на општината, несрпското население било избркано
од работа. За време на преговорите, во кои учествувал и Сејменовиќ,
СДП и војската упатиле ултиматум до Бошњаците, веднаш да им
предадат 7.000 пушки, кои тие, рече Сејменовиќ, ги немале.
„Мајорот Радмило Зељаја ни рече: „Ако не вратите 7.000 пушки, јас
ќе го сравнам Козарац со земја. Беќир Медуњанин го праша: „Како
да ви ги вратиме, кога ги немаме“. На тоа Зељаја одговори: „Тоа,
господа, е ваш проблем“, сведочеше Сејменовиќ.
Потоа следел напад на Козарац, при што сите мажи, па дури и
постари момчиња, биле одведени во логорите Омарска и Кератерм.
Жените и децата биле одведени во логорот Трнопоље или биле во
бегство, а нивните куќи биле систематски ограбувани или запалени.
Сејменовиќ го одвеле во Трнопоље, каде видел кога српските сили
убиле шестмина Бошњаци, сите од исто семејство. Подоцна тој бил
префрлен во логорот Омарска.
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Сведокот ја опиша Белата куќа во Омарска, каде што тој и останатите
затвореници биле тепани, како „целосно крвава, од подот до
таванот“.
Кога неколку странски новинари во август 1992 година дошле во
посета на Омарска, Бојо Купрешанин, високо официјално лице
на СДП, по наредба на Радован Караџиќ, тогашен претседател на
Република Српска, го извадил Сејменовиќ од логор.
„Во Омарска се беше смрт, смрт и само смрт, а потоа одеднаш се
појави Купрешанин кој зборуваше за висока политика ... Јас молчев,
мислејќи дека тоа е уште една работа која морам да ја издржам пред
да умрам. Купрешанин разговараше по телефон со Караџиќ, кој му
рече да ми купат костум, да ме нахранат и да ме доведат во Бања
Лука“, се присети Сејменовиќ.
Кога возачот на Купрешанин, на пат кон Бања Лука му рекол дека
е добро за него што станал член на српскиот парламент, но дека ќе
треба да се пази да не го убијат Бошњаците, Сејменовиќ сфатил дека
Караџиќ сака да го искористи, симулирајќи мултиетничка власт.
„Сфатив дека на овој начин тие се обидуваат да ги измијат рацете од
масовните злосторства кои ги сторија“, изјави Сејменовиќ, додавајќи
дека високи српски официјални лица знаеле за злосторствата во
Омарска, но дека тоа го сметале за „нормални воени случувања“.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за систематско протерување на Бошњаците и Хрватите во
општина Приједор, каде достигнало ниво на геноцид.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница во 1995 година, за
тероризирање на граѓаните на Сараево со константно гранатирање
и снајперски оган, како и за земање на меѓународни војници како
заложници.
Судењето ќе продолжи во среда, на 3 октомври, кога одбраната ќе го
испраша Сејменовиќ.
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На судењето на Младиќ
сведочеше докторот од
логорот Трнопоље
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, поранешниот лекар
во логорот Трнопоље изјави дека бошњачките и
хрватските цивили биле затворени во нехумани
услови.
JUSTICE REPORT
Идриз Мерџаниќ, кој од јуни до септември 1992 година, бил лекар
во логорот Трнопоље, кој се наоѓал во близина на Приједор, рече
дека целта на постоење на логорот била да помогне во етничкото
чистење на општина Приједор.
„Србите депортираа лица од селата, едно по едно. Прво, во Трнопоље
ги доведоа жените и децата. Потоа организираа конвои со кои
тие беа депортирани. На почетокот ги транспортираа со вагони за
добиток, а подоцна со камиони“.
„Што се однесува до способните мажи, тие или веднаш ги убиваа
или ги притвораа во други логори, како што беа Омарска и Кератерм,
пред да ги депортираат“, рече Мерџаниќ.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 и во седум други босански
општини во 1992 година, вклучувајќи го и Приједор, за протерување
на Бошњаците и Хрватите од териториите под контрола на
босанските Срби, за тероризирање на граѓаните на Сараево со
константно гранатирање и снајперски оган, како и за земање на
меѓународни војници како заложници во 1995 година.
Мерџаниќ, кој пред Трнопоље работел во селото Козарац, го опиша
нападот на српските сили врз селото кон крајот на мај 1992 година,
додавајќи дека Бошњаците, кои биле апсолутно мнозинство во
селото, по нападот биле или притворени или депортирани.
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Мерџаниќ го спомена убиството на седум затвореници во Трнопоље,
додавајќи дека некои Бошњаци, кои биле донесени од Кератерм, му
рекле дека во тој логор биле убиени повеќе од 150 лица.
Тој рече дека мисли дека командантот на логорот, Слободан
Курузовиќ, кој според Мерџаниќ носел воена маскирна униформа,
„знаел за убиствата, силувањата и тепањето во Трнопоље, иако тој
не лично не тепал никого“.
Сведокот рече дека, и покрај тоа, никаква истрага не била спроведена.
Тој потврди дека затворениците во Трнопоље, кои на почетокот
на август 1992 година биле снимени од британскиот телевизиски
канал ИТН, беа ставени зад бодликава жица.
Откако обвинителството пушти снимка од неговото кратко интервју
со новинарот на ИТН Пени Маршал, Мерџаниќ рече дека тој на
Маршал скришум ѝ дал фотографии од тепаните затвореници, кои
тој ги третирал како лекар.
Во текот на вкрстеното испитување од страна на адвокатот на
Младиќ, Бранко Лукиќ, Мерџаниќ потврди дека, со дозвола од
командантот на Трнопоље, неколку бошњачки жени, кои му рекле
дека биле силувани, биле префрлени во болницата во Приједор
на медицински преглед, додавајќи дека болничкиот персонал го
потврдил ова.
Тој рече дека извршителите подоцна му се заканиле на командантот
на логорот, додавајќи дека во Трнопоље тие дошле со два тенка на
кои пишувало “Манијаци“.
Кога го прашале дали некој, приведените Бошњаци и Хрвати во
Трнопоље, ги терал да им се приклучат на конвоите, Мерџаниќ рече
дека „никој не ги тепал, во обид да ги принуди да се приклучат, туку
дека едноставно им било речено дека мора да заминат“.
Тој потврди дека конвојот со кој тој го напуштил местото бил
организиран од страна на Црвениот крст.
Судењето на Младиќ продолжува во вторник на 2 октомври.
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Судски процес против
Младиќ: Повеќе од 1.000
убиени во Козарац
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, неговата одбрана
тврдеше дека нападот на српските сили во селото
Козарац во 1992 година, бил последица на заседа
поставена од Бошњаците.

Ратко Младиќ во судница.

JUSTICE REPORT
Ова тврдење на адвокатите на Младиќ го отфрли сведокот
на обвинителството Осман Селак, кој за време на вкрстеното
испитување, изјави дека останува на својата претходно дадена
изјава дека во нападот биле убиени 1.200 Бошњаци.
Селак, поранешен командант на заднинската база на војската
на Република Српска, ВРС, во Бања Лука, ден претходо во своето
сведочење го опиша состанокот одржан на 27 мај 1992 година, на
кој подредени офицери го информирале командантот на Првиот
краински корпус, Момир Талиќ, дека во Козарац и околината биле
убиени 800, а заробени 1.200 муслимани.
Според Селак, генерал Талиќ издал наредба, Главниот штаб на
војската на босанските Срби да биде информиран дека бројот на
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жртвите е десет пати помал, свесен дека неговите единици го
прекршиле меѓународното право на војување.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за протерување на цивилите Бошњаци и Хрвати во Босна и
Херцеговина, кои, според обвинението, во седум босански општини,
достигнало ниво на геноцид. Обвинет е и за геноцид во Сребреница
и за тероризирање на граѓаните на Сараево.
На прашањето на одбраната дали тој знаел дека низ Козарац
кон крајот на мај 1992 година минувала воена колона и која била
нејзината задача, Селак одговори одречно, додавајќи дека тој знаел
само дека „во таа насока минувал баталјон од Белград“.
Запрашан дали знаел дека возачот од колоната бил убиен, сведокот
одговори: „Не знаев. Но, на овој начин политичките партии се
обидуваат да го оправдаат убиството на 1.200 луѓе“.
Адвокатот на одбраната, Бранко Лукиќ, праша колку повредени
имало во Козарац, сугерирајќи дека, со оглед на бројот на убиени кој
сведокот го навел, мора да имало барем „неколку илјади“ повредени.
„Верувам дека е така, бидејќи луѓето од селото беа одведени во
логорите во близина на Приједор и многумина од нив им подлегнаа
на раните“, рече Селак.
Адвокатот на Младиќ го праша сведокот за “движењето на отпорот“
во Бања Лука, чиј член бил и тој, откако во јули 1992 година, се
повлекол од ВРС. Селак ја потврди оваа информација, но нагласи
дека отпорот никогаш не извршил било каква акција против
српските власти.
Тој додаде дека за време на војната „300 луѓе биле убиени и фрлени
во реката Врбас“ и дека „на Бошњаците и Хрватите им било наредено
да заминат“.
Во текот на судењето, судијата претседавач, Алфонс Орие во неколку
наврати го предупреди обвинетиот Младиќ да не зборува гласно за
време на консултациите со неговите адвокати и да не коментира
наглас за време на сведочењата.
Судењето треба да продолжи на 28 септември.
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На судењето на Младиќ
сведок говореше за масакрот
во Соколине
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, сведок опиша како во
јуни 1992 година го преживеал масакрот во Соколине,
во кој силите на босанските Срби убиле 47 Бошњаци.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок РМ-145 изјави дека војници, босански Срби,
предводени од лицето наречено Жути, на 14 јуни 1992 година, зеле
55 бошњачки затвореници од затворот во Рајловац и ги качиле во
автобус, кажувајќи им дека ќе бидат разменети. Сведокот рече дека
бил притворен во Рајловац, откако претходно бил уапсен во селото
Ахатовиќи.
„Кога стигнавме до Соколине, стражарите излегоа, а Жути рече дека
моторот се прегреал и дека мора да донесе вода ... Веднаш штом
излезе, во предниот дел на автобусот се слушна силна детонација и
пукање од автоматско оружје ... Тоа траеше околу 15 минути“, изјави
РМ-145.
Кога пукањето завршило, сведокот слушнал како автомобил се
приближил до автобусот.
„Чув кога вратите од автомобилот се отворија и кога некој рече:
„Влези внатре и види дали некој останал жив“. Другиот го опцу Бога
и му одговори “Ти влези и види“. Потоа вратите од автомобилот
треснаа и тие си заминаа“, изјави РM-145, додавајќи дека тој лежел
на подот од автобусот под мртвите тела.
Со уште тројца преживеани, успеал да побегне низ шумата и да
стигне до селото Вукасовиќи, каде му била пружена лекарска помош.
Младиќ, поранешен командант на Војската на Република Српска, е
обвинет за протерување на бошњачките и хрватските цивили во
Босна и Херцеговина, кои, според обвинението, во седум босански
општини достигнало ниво на геноцид. Тој е обвинет и за геноцид во
Сребреница, за тероризирање на граѓаните на Сараево и за земање
на меѓународни војници како заложници.
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Младиќ одби да присуствува на сослушувањето, бидејќи сведокот
РМ-145 сведочеше преку видео-врска од Сараево, додека обвинетиот
инсистираше дека има право да се соочи со секој сведок во судницата.
По опомената, Младиќ, преку својот адвокат потврди дека
доброволно се откажува од правото да присуствува на судењето
и дека останува во ќелијата надвор од судницата. Тој се врати во
судницата кога сведокот РМ-145 го заврши своето сведочење.
Во судницата беа прикажани фотографии од автобусот и убиените
тела. Сведокот РМ-145 потврди дека фотографиите биле направени
на 15 јуни 1992 година, од страна на луѓето од селото, кои дошле на
местото на злосторството.
Фотографиите покажуваат и десетици селани како копаат масовна
гробница, во која жртвите биле закопани.
„Јас и мојот тетин моравме да ги идентификуваме мртвите - имаше
многу малку со неповреденo лице, па нив можеме да ги препознаеме
лесно, а другите ги идентификувавме по нивната облека...Кога
тргнавме, документите ни беа одземени“, рече очевидецот РМ-145.
Сведокот рече дека Бошњаците уапсен во селото Ахатовиќи,
затворени во напуштениот резервоар за гориво во Рајловац, уште
пред масакрот во Соколине, биле тепани и убивани.
Адвокатот на Младиќ, Миодраг Стојановиќ, го праша сведокот дали
видел кој отворил оган врз автобусот. РМ-145 одговори: „Не, јас бев
покриен со тела“.
Судењето ќе продолжи во четврток, на 27 септември.
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На судењето на Младиќ
сведоците говореа за
ужасите во Приједор
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, двајца сведоци
на обвинителството зборуваа за убиствата на
Бошњаците во регионот на Приједор во 1992 година.
JUSTICE REPORT
Осман Селак, поранешен командант на заднинската база на војската
на Република Српска, ВРС, во Бања Лука, изјави дека во летото 1992
година, командантот на Првиот краински корпус, Момир Талиќ,
бил информиран дека во нападот на селото Козарац во близина на
Приједор, биле убиени 800 Бошњаци и дека по наредба на Талиќ, во
извештајот лажно биле напишани 80 жртви.
„Марчетиќ му рече на Талиќ: ‘Другар Генерал денеска во Козарац
загинаа 800, а беа заробени 1.200 луѓе’. Талиќ рефлексно ме погледна,
знаејќи дека сум Бошњак и дека убиените беа муслимани“.
„Тој потоа се сврте кон Марчетиќ и му рече: ‘Драган, мислевте
да кажете дека загинале 80 лица и тоа е она што ќе му кажете на
главниот штаб’, и таа информација беше пренесена во седиштето“,
изјави Селак.
Селак нагласи дека тој потоа поднел барање за пензија, бидејќи
бил свесен дека како Бошњак не може да остане во војската на
босанските Срби. Ангажиран бил до јули 1992 година, кога барањето
му било одобрено.
Според сведокот, Талиќ „не бил за воена опција”, но „извршувал
наредби“.
„Тој знаеше дека е повредено меѓународното право и затоа издаде
наредба на главниот штаб да му се каже дека биле убиени 80 луѓе. Се
плашеше дека ќе биде одговорен за тие убиства“, изјави Селак.
Според Селак, извршителите на убиствата во Козарац биле членови
на моторизирана бригада на ВРС од Приједор, кои Талиќ „не ги
казнил“.
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Талиќ беше обвинет од страна на Хашкиот суд за воени злосторства
извршени во Босанска Краина, но тој почина во 2003 година, пред
судењето да биде завршено.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за протерување на цивилите Бошњаци и Хрвати во Босна и
Херцеговина, кои, според обвинението, во седум босански општини,
вклучувајќи го и Приједор, достигнале ниво на геноцид. Обвинет
е и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на граѓаните на
Сараево, како и за земање на меѓународни војници како заложници,
меѓу 1992 и 1995 година.
Пред Селак, поранешен разузнавачко-безбедносен офицер на ВРС,
пред Хашкиот трибунал изјави дека во јули 1992 година, 24 Бошњаци
се задушиле во камионите со кои биле превезувани стотици
затвореници од Сански Мост во логорот Мањача.
Сведокот на обвинителството, под псевдоним РМ-051, рече
дека нивната смрт била предизвикана од „непрофесионален“
и „нехуман“ третман од страна на српските полицајци кои ги
придружувале.
Фотографиите на исплашени и слаби затвореници, од кои на некои
им се гледаа коските, кои лежат на подот на хангарот зад бодликава
жица, сведокот РМ-051 ги оцени како „реален приказ на логорот“,
нагласувајќи дека „нема ништо ниту да додаде, ниту да одземе“.
Судењето треба да продолжи во среда на 25 септември.
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Судење на Младиќ: Опсадата
на Власеница
Одбраната на Ратко Младиќ, за време на вкрстено
испрашување на сведокот Ибро Османовиќ, истакна
дека во летото 1992 година, логорот Сушица во
близина на Власеница, го водела полицијата на
босанските Срби, а не војската.
JUSTICE REPORT
Османовиќ, кој за време на неговото сведочење во Хашкиот
трибунал изјави дека Бошњаците затворени во логорот Сушица
биле злоупотребувани и тепани до смрт, потврди дека чуварот и
шефот на обезбедувањето во логорот биле членови на специјалната
полициска бригада на Република Српска.
„Шефот на обезбедувањето, Драган Николиќ, познат како Јенки,
често велеше дека управникот е апсолутен авторитет. Тие доаѓаа
во Сушица кога сакаа, двајцата во регуларна воена и маскирна
униформа, за да земат затвореници кои ги носеа на принудна
работа. Тие исто така носеа и сини униформи, но никој од нив не
беше од редовната полиција, никој од нив не беше полицаец пред
војната“, рече тој.
Во 2003 година, Хашкиот трибунал го осуди Драган Николиќ на 20
години затвор за злосторства извршени во Сушица.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за воени злосторства и злосторства против човештвото, за
протерување на несрпското население во Босна и Херцеговина, кои,
според обвинението, во седум босански општини, вклучувајќи ја и
Власеница, достигнало ниво на геноцид.
Тој е исто така обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање
на граѓаните на Сараево, како и за земање на меѓународни војници
како заложници меѓу 1992 и 1995 година.
Миодраг Стојановиќ, адвокат на Младиќ, го оспори тврдењето на
сведокот дека сопственикот на еден ресторан во Бијелина, Ејуб
Смајиќ, бил убиен во логорот Батковиќ, во близина на Бјелина, но
Османовиќ се држеше до својата изјава.
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Стојановиќ на сведокот му го предочи обвинението поднесено
во Босна и Херцеговина против сторителите на злосторствата во
Батковиќ, во кое се вели дека Смајиќ бил „тешко ранет“. Османовиќ
повторно одговори дека Смајиќ бил убиен во логорот.
Откако адвокатот на Младиќ, на сведокот му ја покажа изјавата која
Смајиќ самиот им ја дал на истражните органи, Османовиќ рече
дека е можно да не зборуваат за истиот човек и дека останува на
своето оригинално тврдење.
Стојановиќ поголемиот дел од вкрстеното испрашување го посвети
на настаните во Власеница, кои се случиле пред српските власти да
го уапсат Османовиќ, по што претседателот на советот Алфонс Ори
го предупреди да се врати на изјавата на сведокот.
Во четвртокот, Османовиќ сведочеше дека откако во 1992 година
српските сили ја презеле контролата врз градот Власеница, неговата
помлада сестра, двајцата браќа и 33 подалечни роднини, биле
убиени.
Судењето ќе продолжи во понеделник на 24 Септември
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Судски процес против
Младиќ: Сведочење за
злосторства во Власеница
Сведочејќи на судењето на поранешниот воен
командант на босанските Срби, Ратко Младиќ, сведок
говореше за тортурата во логорот Сушица, каде
биле затворени Бошњаците од Власеница.
JUSTICE REPORT
Ибро Османовиќ, сведок на Хашкото обвинителство, изјави дека
откако српските сили во 1992 година, ја презеле контролата врз
градот Власеница, во близина на Сребреница, источна Босна,
неговата помлада сестра, двајцата браќа и 33 подалечни роднини,
биле убиени.
„Мојата сестра Ферида имаше 16 години кога беше запалена. Најдовме
само седум проценти од нејзиното тело ... само четири коски“, рече
Османовиќ, додавајќи дека нејзините останки биле пронајдени во
април оваа година.
Тој нагласи дека неговата сестра последен пат била видена во летото
1992 година во логорот Сушица. Тука за последен пат сведокот го
видел и својот помлад брат.
„Останките на мојот помлад брат беа пронајдени во три различни
масовни гробници, а главата беше пронајдена 25 километри
подалеку. Останките на мојот постар брат досега не се пронајдени“,
изјави тој.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за воени злосторства и злосторства против човештвото, за
протерување на несрпското население во Босна и Херцеговина, кои,
според обвинението, во седум босански општини, вклучувајќи ја и
Власеница, достигнало ниво на геноцид.
Османовиќ, рече дека тој бил уапсен кон крајот на мај 1992 година,а
нешто подоцна бил одведен во селото Друм, каде што чуварите им
наредиле на затворениците да закопаат 22 бошњачки мажи, кои
биле егзекутирани со куршум меѓу очите.
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Според Османовиќ, сите жртви, на возраст меѓу 20 и 60 години, биле
облечени во цивилна облека. Некои од нив, тој дури и ги препознал.
Опишувајќи го својот престој во Сушица, сведокот истакна дека сите
затвореници биле цивили.
„Тепањето беше честа појава во Сушица. Некои лица беа секојдневно
тепани, некои претепувани до смрт“, изјави сведокот.
На прашањето зошто бил затворен, заедно со стотици други
Бошњаци од Власеница, сведокот одговори дека никој од нив не бил
виновен за ништо.
„Тепањето, агонијата и страдањата ги доживеавме од нашите
поранешни соседи. Никој не беше виновен за ништо, а не обвинуваа
за сешто“, изјави сведокот.
Одбраната ќе го испита Османовиќ на 21 септември.
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Соучесник на Младиќ се
договори со обвинителството
Роднина на сопругата на обвинетиот за воени
злосторства Ратко Младиќ, со српското
обвинителство за воени злосторства склучи договор
за признавање на вината и призна дека го криел
поранешниот командант на босанските Срби.
МАРИЈА РИСТИЌ
Мирослав Јегдиќ, брат на сопругата на Ратко Младиќ, се изјасни за
виновен по обвинението за криење на поранешниот командант на
војската на босанските Срби, додека тој се наоѓаше во бегство од
Хашкиот трибунал, во замена за условна казна, објави во четвртокот
српското обвинителство за воени злосторства.
Вишиот суд го осуди на шест месеци затвор или две години условна
казна.
Младиќ се криел во куќата на Јегдиќ во белградското предградие
Велика Моштаница, од февруари до средината на април во 2006
година.
На 15 август, српскиот Виши суд го осуди братучедот на Ратко
Младиќ, Бранислав Младиќ. Тоа беше првата пресуда на српските
судови против соучесниците на Младиќ, кој му помагаа да го избегне
апсењето.
Обвинителството спроведува истрага против шест други лица
осомничени за помагање на Младиќ, и уште еден МКТЈ обвинет,
Стојан Жупљанин, а во тек е предистражна постапка за уште седум
лица.
По втор пат пред Генералниот суд на Србија, за помагање на
Младиќ, се најдоа уште десет лица, кои со пресуда од 2010 година беа
ослободени. Оваа пресуда подоцна беше поништена и случајот беше
испратен на повторно судење.
Откривање на мрежата на луѓе кои му помагале на Младиќ во
криењето, сѐ уште е отворено прашање меѓу Србија и Хашкиот
трибунал, МКТЈ.
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На почетокот на јуни,главниот обвинител на Хашкиот трибунал
Серж Брамерц до Советот за безбедност на ООН го достави својот
шестмесечен извештај во кој изрази загриженост за долгогодишното
одложување на Србија во врска со идентификувањето на помагачите
на Младиќ.
На Младиќ моментно му се суди пред Хашкиот трибунал. Тој е
обвинет за воени злосторства и злосторства против човештвото,
вклучувајќи го и геноцидот во Сребреница, извршени за време на
босанската војна.
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Британски новинар се потсети
на “затворениците скелети“
во Омарска
На судењето на Ратко Младиќ, новинарот Ед
Вулиами, ги опиша Омарска и Трнопоље, каде во
летото 1992 година властите на босанските Срби
го држеле несрпското население од Приједор, како
концентрациони логори.
JUSTICE REPORT
Вулиами, кој беше еден од првите западни новинари кој на 5 август
1992 година ги посети Омарска, Трнопоље и нивната околина, а на
покана на претседателот на Република Српска Радован Караџиќ,
нагласи дека во логорите затворениците биле притворени,
малтретирани и убивани, а некои и масовно протерани.
Неговиот извештај и снимки на слаби и изгладнети затвореници
зад бодликава жица, направени од страна на ИТН новинарот Пени
Маршал, имаа големо влијание врз јавното мислење во светот.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска,
е обвинет за протерување на несрпското население во Босна и
Херцеговина, кое, според обвинението, во седум босански општини,
вклучувајќи го и Приједор, достигнало ниво на геноцид.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница, за тероризирање на
граѓаните на Сараево, како и за земање на меѓународни војници
како заложници, меѓу 1992 и 1995 година.
Како и на судењето на Караџиќ минатата есен, Вулиами сведочеше
дека затворениците кои тој ги видел во Омарска, во август 1992 година,
биле „во шокантна состојба на распаѓање”, и дека затворениците
„зад бодликавата жица“ во Трнопоље биле „костури“.
Коментирајќи ја видео-снимка која покажува десетици затвореници
наведнати над скромните оброци во трпезаријата во Омарска,
опкружени со вооружени стражари, Вулиами рече дека тој се обидел
да разговара со еден затвореник, кој, кога го прашале за околностите
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во логорот, одговорил дека “не сака да ги лаже, но дека не може да
им ја каже ниту вистината“.
При посетата на логорот Омарска, рече тој, британските новинари
биле придружувани од офицер на војската на Република Српска,
мајор Милован Милутиновиќ, кој подоцна станал близок соработник
на генерал Младиќ, и шефот на полицијата во Приједор, Симо
Дрљача, кои не им дозволиле да влезат во хангарот каде што биле
затворениците.
Во Трнопоље, нагласи тој, затворениците биле оградени со бодликава
жица и биле „доведени од други логори со присилно преместување“.
Тој рече дека од затворениците слушнал за масовното убиство на
околу 150 лица во логорот Кератерм.
Во текот на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ, Драган
Иветиќ на Вулиами му го презентира неговиот извештај од логорот,
објавен на 7 август 1992 година во Гардијан, во кој тој напишал дека
во Трнопоље нема концентрационен логор и дека ситуацијата таму
не била толку лоша како во Омарска.
Вулиами одговори дека тоа е вистина и дека со тој извештај тој
сакал да се дистанцира од оние кои тогаш логорите во Босна ги
споредувале со нацистичките концентрациони логори.
Сепак, тој истакна дека врз основа на последователните разговори со
преживеаните, а имајќи предвид дека затворениците во Трнопоље
биле „концентрирани“ со цел да бидат протерани, но и дека цело
време биле злоупотребувани и убивани, тој го сменил тој став.
„И тогаш, како и сега, верував дека Омарска беше концентрационен
логор“, изјави Вулиами.
На сугестија на адвокатот на Младиќ, сведокот потврди дека во
Трнопоље имало и незаграден дел, како и дека дел од луѓето во
логорот дошле доброволно, бегајќи пред воените дејства.
Прашан дали во својот извештај напишал дека логорот го воделе
српските цивилни власти, а не војската, Вулиами одговори
потврдно, прецизирајќи дека на британските новинари, пред
посетата на Трнопоље, така им рекол воениот градоначалник на
Приједор, Миломир Стакиќ.
Инаку Хашкиот трибунал го осуди Стакиќ на 40 години затвор, за
воени злосторства во Приједор.
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Иветиќ сугерира дека Вулиами не е непристрасен сведок или
новинар, на што Вулиами одговори дека е целосно непристрасен
и објективен, но не и „неутрален“, земајќи го предвид она што го
видел за време на посетата на логорот.
Вкрстено испрашување на Вулиами, одбраната ќе го заврши во
четврток, на 20 септември.
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07 СЕПТЕМВРИ 2012

На судењето на Младиќ
сведоштва за масовните
злосторства во Босанска
Краина
Судењето на Ратко Младиќ, поранешен командант
на силите на босанските Срби, оваа недела продолжи
со сведоштва за масовните убиства на Бошњаците и
Хрватите во Босанска Краина.
JUSTICE REPORT
Сафет Тачи, сведок на обвинителството, зборуваше за злосторствата
на босанските Срби против цивилите, извршени во логорот
Кератерм, во близина на градот Приједор, северна БиХ, во 1992
година.
Тачи опишуваше како на крајот на јули 1992 година, го видел
убиството на околу 150 затвореници во злогласниот логор.
Тој изјави дека додека бил затвореник во логорот, видел како
војниците, босански Срби, поставуваат митралез во дворот,
насочувајќи го кон блиската “соба број три“, во која биле сместени
околу 150 мажи затвореници од селото Хамбарине, во близина на
Приједор.
„Можеше да се слушнат како бараат воздух, како удираат по вратите
за да им отворат. Најверојатно, за да добијат малку воздух, ја урнале
врата. А кога излетаа надвор, српските војници отворија оган на
нив“, рече сведокот.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска, е
обвинет за геноцид во Сребреница и во уште седум други босански
општини, вклучувајќи го и Приједор, како и за злосторства против
човештвото и кршење на законите и обичаите на војување.
Иво Атлија, босански Хрват, сведочеше за злосторствата во регионот
Краина. Тој нагласи дека за време на нападот на неговото село
Бришево, на 24 јули 1992 година, војската на Република Српска, ВРС,
убила 68 селани, меѓу кои и неговиот татко, 14 жени, 2 момчиња и
4 хендикепирани лица.
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Уште еден сведок на обвинителството, Рајиф Бегиќ, на судиите на
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија, МКТЈ,
им раскажа како тој го преживеал масакрот на околу 20 мажи во
регионот на Сански Мост во мај 1992 година.
Масовното убиство, според Бегиќ, било спроведено од силите на
босанските Срби.
Бегиќ рече дека тој, заедно со околу 20 други Бошњаци, бил уапсен
и одведен на мостот на реката Сана. Потоа, според сведокот,
затворениците биле или убиени на самиот мост или биле натерани
да скокнат во вода, додека војниците стрелале од горе.
„Кога ми рекоа да скокнам, јас скокнав. Бидејќи водата беше плитка,
си ја удрив главата. Се сокрив под мостот и слушнав како ме чекаат
да излезам. Ја соблеков кошулата, ја фрлив во реката и почнав да
нуркам на спротивната страна.
„Тие стрелаа во кошулата, видов куршуми, но за среќа ги избегнав
и успеав да допливам до брегот“, рече Бегиќ.
Младиќ е обвинет и за геноцид во Сански Мост, извршен во 1992
година. За време на вкрстеното испитување, Бегиќ пред судот изјави
дека знаел некои од босанските Срби кои го уапсиле и стрелале од
мостот.
Тој рече дека тие не биле припадници на војската на Република
Српска, туку на паравоени единици или биле резервни полицајци.
Судењето на Младиќ продолжува во понеделник, 10 септември.

- 535 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

31 АВГУСТ 2012

На судењето на Младиќ
сведоштво за условите на
Мањача
За време на сведочењето на Адил Медиќ, судиите на
Хашкиот трибунал го отстранија Ратко Младиќ од
судницата, откако тој почна да мавта со листови
хартија што се обидуваше да му ги додаде на
неговиот адвокат.
JUSTICE REPORT
Од галеријата можеше да се види дека на еден од листовите
пишуваше: “1943-1991-1992?“.
Констатирајќи дека Младиќ мавта со листови хартија на кои е крупно
напишан текст, што можеа да го видат и судиите, адвокатите и
публиката, претседателот на Судскиот совет, Алфонс Орие, гестот го
оцени како “несоодветен“.
„Судскиот совет одлучи да преземе мерка за воспоставување
ред и да го отстрани обвинетиот Младиќ од судницата до крајот
на сведочењето на сведоците“, рече Орие, по што Младиќ беше
отстранет.
Во меѓувреме, Медиќ, кој во текот на 1992-1995 за време на војната
во БиХ, бил активист на хуманитарната организација “Мерхамед“,
со своето сведочење потсети на “нехуманите“ услови во кои, во 1992
година, Бошњаците и Хрватите биле држени во логорот Мањача, од
страна на босанските Срби.
Медиќ, на кого војската на Република Српска му дозволила да го
посети логорот 25 пати, потврди дека затворениците биле редовно
тепани, некои дури и до смрт.
Младиќ, поранешен командант на војската на Република Српска,
е обвинет за геноцид во Сребреница и во уште седум други
босански општини, за протерување на Бошњаците и Хрватите во
Босна и Херцеговина, за тероризирање на граѓаните на Сараево
со константно гранатирање и снајперски оган, како и за земање
меѓународни војници како заложници.
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Меѓу другите, тој е обвинет и за злосторствата извршени во логорот
Мањача, но и во други затворски установи.
Медиќ сведочеше дека добро познат професор по историја од
Кључ, Омер Филиповиќ, во 1992 година во Мањача бил претепан до
смрт. Еден месец порано, рече сведокот, Филиповиќ пред неколку
офицери, босански Срби, му рекол дека затворениците „немаат
вода, дека редовно се тепани, дека немаат облека и кревети“.
„Тогаш имав чувство дека Филиповиќ нема да преживее и затоа
во мојот извештај следниот ден напишав дека тој нема да замолчи
се додека не го убијат“, изјави Медиќ, нарекувајќи го Филиповиќ
„роден лидер“.
Медиќ изјави дека еден ден по убиството на Филиповиќ, еден
полковник на војската
на Република Српска му рекол дека „од 2.000 затвореници во
Мањача, дури ниту 200 немаат врска со конфликтот“.
Сведокот рече дека целта на постоење на кампот на Мањача е
спроведување на „официјалната политика“ на српските власти
со која ќе се обезбеди останување „на не повеќе од 5 проценти од
муслиманите“.
„Тие требаше да ја исчистат територијата од Бошњаците и Хрватите,
некои убивајќи ги, другите затворајќи ги, а останатите протерувајќи
ги“, изјави Медиќ.
За време на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ, Бранко
Лукиќ, рече дека Филиповиќ бил уапсен, не затоа што бил професор
по историја, туку затоа што, како командант на територијалната
одбрана во Кључ, кон крајот на мај 1992 година, убил невооружени
војници на ЈНА.
Медиќ изјави дека тоа тој ниту може да го негира, ниту да го
потврди, бидејќи тој знае што бил Филиповиќ само пред војната.
На сугестија на одбраната, Медиќ потврди дека на “Мерхамед“
му било 49 пати дозволено да донесе хуманитарна помош за
затворениците во Мањача.
Судењето ќе продолжи во понеделник на 3-ти септември, а судијата
Орие истакна дека очекува да го види Младиќ во судница.
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30 АВГУСТ 2012

Судење на Младиќ:
Трагичните настани во
Биљани
На судењето на поранешниот воен командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, одбраната го
заврши вкрстеното испитување на заштитениот
сведок, РМ-010, кој во јули 1992 година ја преживеал
егзекуцијата на Бошњаците во селото Биљани кај
Кључ.
JUSTICE REPORT
Адвокатот на Младиќ, Миодраг Стојановиќ, поголемиот дел од
испитувањето го посвети на настаните кои му претходеле на
злосторството, вклучувајќи го и нападот од страна на бошњачките
сили врз колоната на Југословенската народна армија, ЈНА и српската
полиција, во близина на Кључ.
Сведокот одговори дека има слушнато за нападот.
На прашањето на одбраната дали сведокот знае „дали во седиштето
на војската на Република Српска во Бања Лука биле запознаени со
трагичните настани од 10 јули 1992 година“, сведокот одговори дека
тој не знае.
Како и со претходните сведоци, Стојановиќ, во име на Младиќ,
изрази жалење за сето она што РМ-010 го поминал.
Според обвинението, силите на босански Срби, на 10 јули 1992,
во селото Биљани во близина на Кључ, егзекутирале околу 150
бошњачки мажи.
Младиќ, како некогашен командант на војската на Република
Српска, е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и во
неколку други босански општини во 1992 година, за протерување на
Бошњаците и Хрватите ширум БиХ, за тероризирање на граѓаните
на Сараево со константно гранатирање и снајперски оган и за земање
на меѓународни војници како заложници во 1995 година.
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По испитувањето на сведокот РМ-010, судењето продолжи зад
затворени врати, со сведочење на друг заштитен сведок под името
РМ-018.
Затвореното рочиште е највисок степен на заштита што може да му
се додели на сведок во Хашкиот трибунал.
Судењето ќе продолжи на 31 август.
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29 АВГУСТ 2012

Младиќ понуди извинување
за страдањата на сведоците
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, двајца преживеани ги
опишаа масовните убиства на Бошњаците извршени
во летото 1992 година во општините Калиновик и
Кључ.
JUSTICE REPORT
Заштитениот сведок, РМ-010, сведочеше за убиствата на неколку
десетици Бошњаци извршени околу училиштето во село Биљани во
близина на Кључ во јули 1992 година.
RM-010 изјави дека на 10 јули, српските воени полицајци им
наредиле на сите воено способни мажи од неговото село да се соберат
на една блиска ливада, од каде ги одвеле во училиштето во Биљани.
Сведокот рече дека убиствата почнале уште во училишниот двор,
пред поголемиот дел од затворениците да бидат одведени кон
автобусот, поминувајќи покрај ред војници кои ги тепале. На
затворениците им било речено дека ќе бидат одведени во Кључ, на
размена.
Но, автобусот набргу застанал, а војниците прво извадиле четворица,
а потоа уште четворица Бошњаци, меѓу кои и РМ-010.
„Двајца полицајци не внесоа во една куќа и чув кога некој рече:
‘Драга мајко, што е ова ова?’. Почувствував пушка на мојот грб,а
полицаецот зад мене рече: „Ајде, проколни ја балиjската [погрдно
име за босанските муслимани] мајка“, се потсети сведокот.
“Во тревата пред мене видов четири тела. Почнавме да трчаме, а
тие отворија оган. Бесим, кој беше пред мене, падна со две огромни
дупки во грбот. Нозете ми откажаа и јас паднав покрај него“, изјави
сведокот, додавајќи дека се преправал дека е мртов. Подоцна почнал
да лази кон шумата и успеал да избега.
Според обвинението, тој ден биле убиени 144 лица.
Младиќ се изјасни за невин по обвиненијата за геноцид, вклучувајќи
ги и тие во Кључ, за злосторства против човештвото и кршење на
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законите и обичаите на војување за време на босанскиот конфликт
меѓу 1992 и 1995 година.
Во среда сведочеше уште еден сведок на обвинителството, Фејзија
Хаџиќ, кој рече дека на 5 август 1992 година, во Јалашачко Поле во
близина на Калиновик, српските сили егзекутирале 24 Бошњаци од
околните села, кои од јуни биле затворени.
„Ни рекоа дека одиме во затворот во Фоча, заради размена. Рацете
на помладите беа врзани со жица. И моите раце ги врзаа и ме удрија
по глава. 24 од нас беа качени на камион и одведени на една ливада
...Не построија и отворија оган од автоматски пушки од сите страни.
Бев погоден во левата нога, но како и другите паднав и глумев дека
сум мртов“, сведочеше Хаџиќ.
Според Хаџиќ, војниците, заедно со другите мртви тела, го одвеле
во блиската штала, која потоа ја запалиле. „Успеав да скокнам на
пониското ниво на шталата и да избегам“, изјави Хаџиќ.
Во текот на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ,
Миодраг Стојановиќ сугерираше дека “егзекуциите“ биле извршени
од страна на полицијата, а не на војската.
„Овластен сум од г-дин Младиќ да ви кажам дека тој е подготвен
да ви понуди рака во секој момент и да се извини за сè низ што
сте поминале“, му рече Стојановиќ на сведокот, кој потврди дека
тој како дете “играл топка“ со Младиќ, кој е исто така од селото
Калиновик.
Судењето ќе продолжи во четврток, на 30 август.
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28 АВГУСТ 2012

Судење на Младиќ:
Сведочење за убиство на дете
во Сараево
Обвинителите во судскиот процес против
поранешниот воен лидер на босанските Срби, Ратко
Младиќ го продолжија излагањето на своите докази
преку сведоштвото на еден меѓународен пожарникар.
JUSTICE REPORT
Поранешниот американски маринец, Џон Џордан, меѓу 1992 и 1995
година, водел група на меѓународни волонтери пожарникари во
Сараево, кои работеле на двете страни на фронтот.
Тој сведочеше дека цивилите во Сараево на дневна основа биле
изложени и на артилериски и на снајперски напади од позициите
на војската на босанските Срби, кои се наоѓале над градот.
„Секојдневно гледав како се пукаше врз цивилите“, рече Џордан,
истакнувајќи дека мнозинството жртви кои неговите пожарникари
ги наоѓале во изгорените згради биле токму цивили.
Џордан изјави дека членовите на неговиот екипаж, на 18
ноември 1994 година, биле сведоци кога еден снајперист го убил
седумгодишниот Нермин Дивовиќ и ја ранил неговата мајка Џенана
Соколовиќ во центарот на Сараево.
„Моите луѓе ми кажаа дека детето со својата мајка пришло кон
нашите камиони и дека побарало бонбони, што децата често го
правеа... Двајцата беа застрелани во секунда“, изјави сведокот.
За време на вкрстеното испрашување од страна на адвокатот
на Младиќ, Драган Иветиќ, Џордан потврди дека тој и неговите
пожарникари биле вооружени и дека отворале оган доколку биле
нападнати во текот на нивните интервенции.
„Ние се одлучивме за таква заштита, бидејќи во првата година од
војната, секој петти сараевски пожарникар беше убиен“, објасни
сведокот.
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Џордан, сепак, ги отфрли претпоставките на Иветиќ, дека
снајперистот кој го убил Нермин Дивовиќ, всушност целел кон
вооружените пожарникари.
„Јас сум сто проценти сигурен дека снајперистот кој пукаше во
детето не можеше да не види, не можеше некој да целел на нас, а да
го убие детето“, изјави сведокот.
Џордан нагласи дека тој често наоѓал оружје во цивилните згради во
делови од градот под контрола на босанската армија и дека во градот
биле активни и преносни минофрлачки лансери.
Тој изјави дека видел таков минофрлач во 1994 година, со кој било
пукано од дворот на главната болница во Сараево.
Одговарајќи на прашање, сведокот прифати дека гранати од такви
минофрлачи, заради непрецизност, можеле да паѓаат и врз градот.
На крајот на вкрстеното испрашување, Младиќ преку својот
адвокат побара лично на сведокот да му постави две прашања, но
претседателот на советот, Алфонс Орие, не го дозволи тоа. Тој рече
дека сите прашања кои ги има, Младиќ може да ги постави преку
неговите адвокати.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 29 август.
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Судски процес против
Младиќ: „Гранатирање на
Сараево до полудување“
На судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, Ратко Младиќ, обвинителството
пушти снимка на која тој дава наредба за
гранатирање на сараевските населби, кои немаат
многу српски жители.
JUSTICE REPORT
Снимката, што ја снимиле сараевските власти при пресретнување
на комуникациите на Младиќ, беше емитувана во судницата за
време на сведочењето на заштитениот сведок RM-115, која во тоа
време работела во болница во Сараево.
На снимката може да се слушне Младиќ кој на својот подреден Мирко
Вукашиновиќ му дава наредба да цели кон сараевската населба
Пофалиќи, бидејќи „таму не живеат многу Срби“, кон некои улици
во центарот на градот и „плотун кон Претседателството на Босна и
Херцеговина“.
Младиќ при тоа рекол дека овие напади треба да ги полудат луѓе во
Сараево и дека не треба да се остават да заспијат.
Сведокот изјави дека на 28 мај 1992 година, слушала радио и
слушала кога Младиќ наредил гранатирање, додавајќи дека таа ноќ,
за време на артилерискиот напад на болницата, таа била ранета.
Од повредите паднала во кома и наредните шест месеци била
подложена на медицински третман.
Објаснувајќи од каде знаела дека на снимката бил гласот на Младиќ,
сведокот РМ-115 рече дека „дури и малите деца“ можеле да го
препознаат неговиот глас.
Во текот на вкрстеното испрашување, бранителот
Стојановиќ, рече дека снимката била лажна.

Миодраг

Тој цитираше друг пресретнат разговор во кој Младиќ вели дека
босанската армија има имитатори кои би можеле да го имитираат
неговиот глас.
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Одбраната ги повтори претходно изречените наводи дека босанската
армија, која била позиционирана околу болницата во која сведокот
работел, отворила оган врз позициите на босанските Срби, но
сведокот изјави дека таа не знаела ништо за тоа, затоа што цело
време била во подрумот.
На почетокот на вкрстено испрашување, Стојановиќ, во име на
Младиќ, изјави дека тој навистина жали за страдањето кое го
претрпела.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Судењето треба да продолжи на 28 август.
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24 АВГУСТ 2012

Младиќ се извини за своето
однесување
Поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ во петокот се извини заради неговите
несоодветни коментари кон сведокот.
МАРИЈА РИСТИЌ
Во текот
на затвореното рочиште во петокот пред Хашкиот
трибунал, МКТЈ, адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, во името на
својот клиент му се извини на поранешниот новинар на Скај Њуз
(Sky News) Ернаут ван Линден и на „сите останати“.
Тогаш, заради „важноста
на извинувањето и во интерес на
правдата“, Судскиот совет одлучи да ја открие содржината на
затворена седница.
Младиќ во средата го нарече сведокот „лажго“ и „шпион на ЦИА“,
откако во судницата беа емитувани телевизиските извештаи на ван
Линден од војната во БиХ.
Лукиќ изјави дека судењето за Младиќ, заради неговата лоша
здравствена состојба било стресно и дека тој го користел истиот
борбен тон кон секого, вклучувајќи го и неговиот тим за одбрана.
Судскиот совет повторно го предупреди Младиќ дека доколку
тој продолжи несоодветно да се однесува, ќе биде отстранет од
судницата.
Хашкиот трибунал на 16 август донесе одлука со која наложи
константно снимање на Ратко Младиќ додека е тој во судницата,
поради неговите постојани непристојни дофрлувања.
Во петок, продолжи вкрстеното испитување на сведокот, Колм
Дојл, поранешен шеф на Набљудувачката мисијата на Европската
заедница во БиХ.
Дојл уште еднаш потврди дека меѓународната заедница била
загрижена заради тешкото вооружување кое го поседувале
босанските Срби.
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Сепак, тој не можеше да потврди дали се работело за припадници на
параравојска или не, бидејќи тој не бил запознаен со структурата на
силите на босанските Срби.
На судењето требаше да сведочи и заштитениот сведок РМ115,
еден од преживеаните од војната во БиХ, но поради здравствени
проблеми сведоштвото е одложено за понеделник.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување, за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет и за геноцид во Сребреница во 1995 година и во
неколку други босански општини во 1992 година, за протерување на
Бошњаците и Хрватите од општините под контрола на босанските
Срби, за тероризирање на граѓаните на Сараево со константно
гранатирање и снајперски оган и за земање на меѓународни војници
како заложници во 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 27 август.
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Сведок вели дека ЈНА ги
вооружувала босанските
Срби
Југословенската народна армија, ЈНА, ги снабдуваше
босанските Срби со оружје, изјави некогашен
официјален претставник на ЕУ, на судењето на
поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ.
МАРИЈА РИСТИЌ
Колм Дојл, поранешен шеф на Набљудувачката мисијата на
Европската заедница во БиХ, на судењето на поранешниот воен
командант на Република Српска, Ратко Младиќ, сведочеше во
четврток пред Трибуналот во Хаг, МКТЈ.
Дојл изјави дека меѓународната заедница била особено загрижена
поради големиот број на цивили, босански Срби, кои биле
мобилизирани и кои биле многу повеќе вооружени отколку другите
две босански етнички групи - Бошњаците и Хрватите.
„Тие веќе го користеа оружјето на територијалната одбрана, која
беше присутна во речиси секој град во БиХ. Но, тие добиваа оружје
и од ЈНА. Ние всушност знаевме дека ЈНА е на српска страна“, изјави
Дојл.
Сведокот потсети на средбата што ја имал во Белград, во 1992 година,
со покојниот претседател на Србија и МКТЈ обвинет, Слободан
Милошевиќ.
Според Дојл, целта на неговата средба со Милошевиќ била
барањето Милошевиќ да изврши притисок врз Младиќ да го запре
гранатирањето на Сараево.
Дојл изјави дека Милошевиќ во тоа време бил против опсадата на
градот, опишувајќи ја како злосторство, кое треба да биде казнето.
За време на рочиштето во четврток, судиите повторно го
предупредија Младиќ дека доколку тој продолжи несоодветно да се
однесува во судницата, ќе биде казнет. Оваа реакција доаѓа откако
на претходното рочиште Младиќ, сведокот Ернаут ван Линден,
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поранешен новинар на “Скај Њуз“, го нарече „лажго“ и „шпион на
ЦИА“.
Хашкиот трибунал на 16 август донесе одлука со која наложи
константно снимање на Ратко Младиќ додека е тој во судницата,
поради неговите постојани непристојни дофрлувања.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување, за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и во неколку
други босански општини во 1992 година.
Младиќ е обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од
општините под контрола на босанските Срби, за тероризирање
на граѓаните на Сараево со константно гранатирање и снајперски
оган и за земање на меѓународни војници како заложници во 1995
година.
Судењето ќе продолжи на 24 август.
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22 АВГУСТ 2012

Сведок: Во Сараево во 1992
година немало зелени
беретки
На судењето на поранешниот командант на
босанските Срби Ратко Младиќ, некогашен новинар
на Скај Њуз (Sky News), изјави дека тој не знаел за
постоење на какви било бошњачки паравоени единици
во Сараево.
МАРИЈА РИСТИЌ
Во среда пред Хашкиот трибунал, со вкрстено испрашување на
некогашниот новинар на Скај Њуз Ернаут ван Линден, продолжи
судењето на поранешниот командант на Војската на Република
Српска, Ратко Младиќ.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ изјави дека тврдењата на
Ван Линден дека Војската на босанските Срби пукала на цивилна
инфраструктура се невистинити, бидејќи таа инфраструктура се
користела од страна на босанската армија.
Сепак, Ван Линден се држеше до своето тврдење дека тој во градот
не видел никакви членови на т.н. Зелени беретки - бошњачки
паравоени единици, кои подоцна станаа дел од босанската армија.
„Зелените беретки беа измислени од страна на Србите. За сето
време додека бев таму, не сум видел член на оваа единица“, рече
Ван Линден.
Ван Линден рече дека имало голем број на бошњачки воени
операции за пробивање на опсадата, но дека сите биле неуспешни
поради тешките и прецизни гранатирања врз градот, од страна на
босанските Срби.
Тој не можеше да потврди кој ја снабдувал бошњачката армија со
оружје.
„Се зборуваше за тоа, но не можам ништо да кажам, бидејќи немам
прецизни информации“, изјави Ван Линден.
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Адвокатот на Младиќ имаше забелешки на дел од сведочењето на
Ван Линден, а во врска со видот на оружјето користено од страна
на силите на босанските Срби. Тој смета дека ова сведочење не би
можело да се земе предвид, бидејќи Ван Линден не е воен експерт.
„Не сум воен експерт, но бидејќи имам 23 годишно искуство во
известување од воените зони, јас слободно можам да се наречам себе
си, воен репортер“, објасни Ван Линден.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт меѓу 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и во неколку
други босански општини во 1992 година, за протерување на
Бошњаците и Хрватите од општините под контрола на босанските
Срби, за тероризирање на граѓаните на Сараево со константно
гранатирање и снајперски оган, како и за земање на меѓународни
војници како заложници во 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 23 август.
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21 АВГУСТ 2012

По летната пауза продолжи
судскиот процес против
Младиќ
Сараево беше постојано и тешко гранатирано,
изјави Ернаут Ван Линден, поранешен новинар, во
продолжение на судењето на поранешниот воен
командант на босанските Срби Ратко Младиќ.
МАРИЈА РИСТИЌ
По летниот одмор, во продолжение на судењето на поранешниот
командант на Војската на Република Српска, Ратко Младиќ, кое се
одржува во Хашкиот трибунал, МКТЈ, сведочеше Ернаут Ван Линден,
поранешен новинар на “Скај Њуз“ (Sky News) кој во 1992 година
известувал од Сараево.
Ван Линден рече дека во текот на овој период, Сараево било под
целосна контрола на силите на босанските Срби.
„Немаше струја, а сите продавници беа затворени. Немаше леб. Сè
зависеше од ‘добрата волја’ на силите на босанските Срби“, рече Ван
Линден.
„Преку аеродромот во Сараево, ООН обезбедуваше храна за градот.
Но, имаше денови кога дури и тоа не беше можно“, објасни тој.
Во текот на рочиштето во вторникот, обвинителот го покажа
интервјуто кое Ван Линден го направил со Младиќ.
Тогаш Младиќ изјавил дека не се плаши од МКТЈ и дека ООН треба да
го признае правото на босанските Срби да се бранат.
„Ќе се браниме до смрт, затоа што немаме друг избор“, изјави
Младиќ во интервјуто на Ван Линден, снимено во 1992 година во
ридовите од каде се гледа Сараево.
За време на вкрстеното испрашување, адвокатот на Младиќ, Бранко
Лукиќ од сведокот побара да одговори дали Бошњаците, во текот на
1992 година, ја користеле цивилната инфраструктура за воени цели.
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Сведокот потврди дека ја користеле, но дека тоа и „било очекувано,
бидејќи градот бил под опсада“.
Лукиќ имаше прашање и во врска со извештаите на Ван Линден, во
која тој наведува дека само силите на босанските Срби ја гранатирале
оваа областа.
„Да, точно е дека сум кажал дека босанските Срби го гранатираа
градот. Чув дека и Бошњаците целеле цивили, но не можев да го
потврдам тоа. Не сум го видел тоа со свои очи“, објасни Ван Линден.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување, за време на босанскиот
конфликт од 1992 до 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и во неколку
други босански општини во 1992 година.
Младиќ е обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од
општините под контрола на босанските Срби, за тероризирање на
граѓаните на Сараево со константно гранатирање и снајперски оган,
како и за земање на меѓународни војници како заложници во 1995
година.
Судењето ќе продолжи на 22 август.
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17 АВГУСТ 2012

МКТЈ постојано ќе го снима
Младиќ во судницата
Хашкиот трибунал одлучи да го снима поранешен
воен командант Ратко Младиќ додека е во судницата,
поради неговата постојана непристојна
комуникација со јавноста на галеријата.

Ратко Младиќ во судница.

МАРИЈА РИСТИЌ
Алфонс Орие, судијата претседавач во случајот против поранешниот
командант на Војската на Република Српска, Ратко Младиќ, донесе
одлука според која на идните сесии обвинетиот ќе биде сниман од
моментот кога влегува во судницата, во текот на постапката, па се
до крајот на судењето.
„Од почетокот на судењето, Советот забележа, а беше и информиран
за непристојната комуникација на обвинетиот со публиката на
галеријата“, наведува Орие во одлуката.
„Комората беше известена и за несоодветната комуникација на
обвинетиот со сведоците, откако Советот ќе се повлече и замине од
судницата. И за крај, обвинетиот покажува и друго вознемирувачко
однесување во судницата“,објасни тој.
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Во текот на судските сесии, воочено е како Младиќ повремено
комуницира со присутните на галеријата и како жртвите на
галеријата реагираат на провокациите на Младиќ.
За време на уводните зборови на обвинителството во мај, поединци
кои беа присутни во публиката, тврдеа дека Младиќ направил
движење со кое покажува дека ќе им ги пресече грлата, лизгајќи го
показалецот под неговиот врат.
Судијата Орие истакна дека можеби и во претходните сесии дошло
до комуникација, која Советот не ја забележал.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување, за време на босанскиот
конфликт во периодот од 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцидот во Сребреница во 1995 година, како и за
геноцид во неколку други босански општини во 1992 година.
Младиќ е обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од
општините под контрола на босанските Срби, за тероризирање на
граѓаните на Сараево со постојано гранатирање и снајперски оган,
како и за земање на меѓународни војници како заложници во 1995
година.
Судењето ќе продолжи на 21 август.
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15 АВГУСТ 2012

Роднина на Младиќ осуден за
негово криење
Вишиот суд на Србија донесе пресуда против роднина
на поранешниот командант на босанските Срби
Ратко Младиќ, што е првата ваква пресуда на
српските судови за криење на МКТЈ обвинет.
МАРИЈА РИСТИЌ
Бранислав Младиќ, роднина на Ратко Младиќ кој, до неговото
апсење во мај минатата година го криел поранешниот командант
на босанските Срби во својот дом, во вторникот доби условна казна.
Вишиот суд во Белград го осуди Бранислав Младиќ на четири години
затвор, односно три години условно и една година затвор, откако
Бранислав со обвинителството на Србија за воени злосторства
склучи договор за признавање на вината.
Тој се изјасни за виновен оти шест години го криел Младиќ во
својата куќа во селото Лазарево во Србија.
Заменикот обвинител за воени злосторства Бруно Векариќ, изјави
дека обвинителството моментално преговара за уште еден договор
со лице кое е осомничено дека во 2006 година го криело Ратко Младиќ
во селото Мала Моштаница, во близина на Белград, одбивајќи да се
открие идентитетот на лицето.
Обвинителството спроведува истрага и против други шест лица
осомничени за помагање на Младиќ, но и на уште еден МКТЈ
обвинет, Стојан Жупљанин, додека против седум лица во тек е
предсудска постапка.
Пред судот во Белград, моментално по втор пат им се суди на уште 10
лица, кои се теретат за криење на Младиќ. Пресудата од 2010 година,
со која беа ослободени беше поништена и случајот беше испратен на
повторно судење.
Откривањето на мрежата на лица кои му помагале на Младиќ во
криењето, сѐ уште е актуелно прашање меѓу Србија и Хашкиот
трибунал.
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На почетокот на јуни, главниот обвинител на МКТЈ, Серж Брамерц,
во својот шестмесечен извештај до Советот за безбедност при ООН,
изрази загриженост во врска со одложувањето од страна на Србија,
во идентификување на сите оние лица кои со години помагале во
криењето на Караџиќ и Младиќ.
На Младиќ моментно пред Трибуналот му се суди за воени
злосторства и злосторства против човештвото, вклучувајќи го и
геноцидот во Сребреница, кој бил извршен за време на војната во
БиХ.
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20 ЈУЛИ 2012

На судењето на Младиќ
сведочеше преживеан на
масовна егзекуција
Петтиот сведок на обвинителството во судењето
на поранешниот командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, раскажа како во 1995 година ја
преживеал масовната егзекуција на воената фарма
Брањево.
МАРИЈА РИСТИЌ
Пред почетокот на летната пауза, на судењето на Ратко Младиќ,
поранешен генерал на војската на Република Српска, во четвртокот
и петокот сведочеа еден заштитен сведок и поранешниот член на
холандскиот баталјон, Елко Костер.
Во четвртокот, заштитениот сведок, под псевдоним РМ-255, рече
дека на 13 јули, 1995, војниците, босански Срби, го одделиле од
неговото семејство во Поточари и го одвеле во училишната зграда
во Братунац, каде бил притворен два дена.
На 16 јули, војниците со автобус ги одвеле затворениците
Бошњаци на блиската воена фарма Брањево. Според сведокот,
на затворениците им било наредено да се постројат, по што биле
застрелани со автоматско оружје. РМ - 255 не бил застрелан, но тој
паднал долу меѓу мртвите тела и остана таму се додека стрелањето
не било готово.
Тој подоцна успеал да ги одврзе рацете и почнал да бега, заедно со
уште четворица други преживеани. По неколкудневно талкање, тој
се предал во рацете на воената полиција на српската војска, која го
одвела во логорот Батковиќи, во близина на Бијелина. Оттаму бил
ослободен после пет месеци.
Според обвинението на МКТЈ, силите на босанските Срби под
команда на Младиќ, во Брањево на 16 јули 1995 година, убиле повеќе
од 1.000 Бошњаци.
Поранешниот член на холандскиот баталјон на безбедносните сили
на ООН Елко Костер, во петок сведочеше за неговите обиди да ја
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спречи поделбата на мажите од жените и децата, во јули 1995, во
кампот за бегалци во Поточари, во близина на градот Сребреница.
Костер рече дека на 12 јули разговарал со Младиќ и се обидел да
го убеди да им овозможи на силите на УНПРОФОР да ја спроведат
евакуацијата на бошњачките бегалци, но Младиќ одбил со зборовите:
„ако ми се спротивставите, ќе бидете во неволја“.
„Успеав да се спасам едно 16-годишно момче кое го одвоија од
неговата мајка. Таа плачеше. Им викнав на војниците и тие го
вратија назад со бегалците“, додаде Костер.
На 15 јули, 1995, војската на босанските Срби ги одделила бошњачки
бегалци стационирани во Поточари во група на мажи и група на
жени и деца. По одвојувањето, силите на босанските Срби, во областа
околу Сребреница, егзекутирале повеќе од 7000 лица.
Костер потенцира дека на 13 јули во Поточари видел девет мртви
тела.
„Видов девет трупа, наредени во линија. Видов дека имаат рани на
грбот направени од автоматско оружје“, објасни тој.
Сепак, сведокот не можеше да потврди дали убиените биле Бошњаци
или босански Срби.
Во текот на вкрстеното испрашување, Костер потврди дека бил
информиран дека „пред падот на Сребреница“, борците Бошњаци
ги преземале контролните пунктови на ООН, од каде отварале оган
врз силите на босанските Срби.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт во периодот од 1992 и 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 21 август.
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19 ЈУЛИ 2012

Судење на Младиќ:
Сребреница била секојдневно
гранатирана
Во текот на летото 1995 година, Сребреница беше
постојано гранатирана од страна на силите на
босанските Срби, тврди поранешен воен набљудувач
на ООН, на судењето на поранешниот воен лидер на
босанските Срби, Ратко Младиќ.
МАРИЈА РИСТИЌ
Џозеф Кингори, кој во 1995 година бил набљудувач на Обединетите
нации во Сребреница, во средата изјави дека гранатирањето на
градот Сребреница било толку вообичаено, што му се посветувало
малку внимание.
Тој додаде дека гранатите ги исфрлала војската на босанските Срби и
дека персоналот на ООН можел да ги утврди точните координатите
на нападот.
„Имаше одредена шема на гранатирање која босанските Срби ја
користеа. Прво тие гранатираа одредена област, а потоа чекаа додека
луѓето од Сребреница излезат да им помогнат на повредените и
да ги соберат телата на убиените. Тогаш почнуваа повторно да
гранатираат, насочувајќи го нападот врз поединци на улиците“,
објасни Кингори.
Сведокот додаде дека верува оти додека бил во Сребреница,
цивилите во градот биле постојано гладни, бидејќи немале средства
за производство на храна.
„Зависеа од продуктите кои ќе им ги доставеше УНХЦР и од ситни
нешта кои беа шверцувани од соседното село Жепа“, додаде тој.
На сослушувањето во средата, обвинителството прикажа видеo
снимка од 12 јули 1995 година, снимена во близина на бегалскиот
камп во Сребреница, на која Кингори и Младиќ разговараат за
евакуација на цивилите.
Кингори сведочеше дека војската на босанските Срби во два наврата
ги одвојувала Бошњаците од Сребреница. Прв пат ги одвоиле мажите
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од жените и децата, а втор пат момчињата на возраст од 12 до 16
години, од жените.
Источниот босански град Сребреница во 1993 година бил означен
како демилитаризирана “безбедна зона“ на ООН. И покрај овој
статус, силите на босанските Срби во летото 1995 година, започнале
со гранатирање на градот, кој официјално го зазеле на 11 јули.
Во деновите што следеле, на различни локации околу Сребреница,
биле убиени повеќе од 7.000 мажи.
За време на неговиот престој во БиХ, Кингори водел дневник, но
подоцна го запалил бидејќи бил загрижен за својата безбедност.
Кингори претходно сведочеше на судењето на Радован Караџиќ,
поранешен претседател на Република Српска.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни дека
не е виновен по обвиненијата за геноцид, злосторства против
човештвото и кршење на законите и обичаите на војување за време
на босанскиот конфликт во периодот од 1992 и 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 19 јули, кога Кингори ќе одговара на
вкрстено испрашување.
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18 ЈУЛИ 2012

Медицинска сестра тврди
дека Сребреница наликувала
на затвор
Градот Сребреница во 1995 година беше како отворен
затвор, изјави на судењето за воени злосторства на
поранешниот командант на босанските Срби Ратко
Младиќ, поранешна медицинска сестра.
МАРИЈА РИСТИЌ
Кристин Шмитц, која во 1995 година била медицинска сестра на
“Лекари без граници“ во Сребреница, во вторникот сведочеше како
трет сведок на обвинителството на судењето на Младиќ.
„Имав чувство дека не постои слобода на движење, бидејќи, на
пример, ако некој сакаше да оди во Сараево, не можеше. Моите
колеги кои работеа во близина на селото Жепа, тајно ни префрлаа
одредени работи (во Сребреница)“, изјави Шмитц.
Шмитц потсети дека во јули 1995 година, голем број на цивили
побегнале во селото Поточари, поради стравот од Војската на
босанските Срби, која го окупирала градот Сребреница.
Таа рече дека Роберт Франкен, заменик на холандскиот баталјон на
ООН, ја информирал дека Младиќ побарал дозвола од Обединетите
нации да организира евакуација на Сребреница.
Сведокот тогаш се расправала со генерал Младиќ, на кого му посочила
дека евакуацијата е работа на “Лекари без граници“, ЛБГ, но Младиќ
ѝ се спротивставил велејќи ѝ „да работи на нешто друго“.
Шмитц претходно сведочеше на судењето на Радован Караџиќ,
поранешен претседател на Република Српска.
Таа нагласи дека била сведок на гранатирањето на Сребреница, на
егзодусот на луѓето кон базата на ООН во Поточари, на поделбата на
мажите од остатокот на населението, и на депортацијата на жените
и децата на територијата контролирана од страна на босанската
армија.
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Шмитц објасни дека таа тогаш забележала дека српските војници ги
водат заробените мажи од Сребреница на терени за егзекуција.
Таа ја напуштила енклавата на 21 јули 1995 година, заедно со
останатиот персонал на ЛБГ.
Во текот на првата пауза во главниот претрес, Младиќ му се пожали
на својот адвокат дека не се чувствува добро и побара судењето да
се одложи. Сепак, претседателот на судскиот совет Алфонс Орие
не се согласи, изјавувајќи дека тој не добил никаква медицинска
документација која покажува дека здравјето на Младиќ е во опасност.
Судењето беше прекинато во четвртокот поради здравствени
тешкотии на Младиќ, но продолжи во понеделникот откако
лекарите се согласија дека тој е способен да го издржи судскиот
процес.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт во периодот од 1992 и 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 18 јули.
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17 ЈУЛИ 2012

Официјален претставник на
ООН: Иран испраќал оружје во
БиХ
На судењето за воени злосторства на Ратко Младиќ,
поранешен официјален претставник на ООН изјави
дека за време на босанската војна, сите три страни
го кршеле ембаргото за оружје.
МАРИЈА РИСТИЌ
Со вкрстено испрашување на поранешниот претставник на Силите
за безбедност на ООН, Дејвид Харланд, во понеделникот продолжи
судењето на поранешниот командант на босанските Срби, Ратко
Младиќ.
Иако вкрстеното испрашување беше закажана за минатиот петок,
поради здравствената состојба на Младиќ, беше одложено.
Харланд изјави дека преговорите меѓу Бошњаците (муслиманите) и
босанските Срби постојано биле прекинувани, бидејќи договорот за
демилитаризација на БиХ од 1993 година, бил редовно кршен.
И покрај тековното ембарго за извоз на оружје во БиХ, сите страни,
преку разни нелегални канали добивале оружје, рече Харланд.
На прашањето на адвокатот на одбраната Бранко Лукиќ, како
Бошњаците набавувале оружје, Харланд опиша три начина.
„Иран, преку Хрватска и со знаење на САД, испорачуваше оружје за
бошњачки борци. Вториот начин е преку воздушен пат. Голем број
на оружје кое доаѓаше од Запад, Турција го исфрлаше во близина на
аеродромот во Тузла. И третиот начин, преку локални шверцерски
канали“, рече Харланд.
Потсетувајќи на настаните по падот на Сребреница во 1995 година,
сведокот изјави дека цивилите во околните села стравувале дека
истите работи ќе им се случат и на нив.
„Србите никогаш не би дозволиле значителен број на УНПРОФОР
војници да бидат присутни во енклавата. Во селото Жепа (југозападно
од Сребреница) имаше мал број украински војници кои ни кажаа
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дека Бошњаците се плашат дека и таму ќе бидат извршени масовни
убиства“, изјави Харланд.
Тој додаде дека Бошњаците и Србите постигнале договор за мирно
повлекување на босанските силите од Жепа, кој подоцна бил
прекршен од страна на босанскиот претседателот Алија Изетбеговиќ,
кој одбил борците да се предадат.
Харланд истакна дека Ратко Младиќ и Здравко Толимир, поранешен
командант и помошник на Младиќ, му рекле дека во знак на
одмазда, Србите го убиле локалниот бошњачки лидер Авдо Палиќ.
До крајот на јули речиси сите Бошњаците биле протерани од селото.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт, во периодот од 1992 и 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 17 јули.

- 565 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

13 ЈУЛИ 2012

Заради влошена здравствена
состојба одложено судењето
на Младиќ
Судскиот процес против поранешниот командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ е одложен за
понеделник, заради неговата здравствена состојба,
соопшти во петок Хашкиот трибунал.
МАРИЈА РИСТИЌ
Младиќ е пуштен од болница и во петок попладне се врати во
притворската единица на Хашкиот трибунал.
„Испитувањата потврдија дека третман не е потребен. Затоа,
претходните заклучоци дека Младиќ е способен да му се суди,
остануваат непроменети“, изјави портпаролот на Хашкиот
трибунал Нерма Јелачиќ.
Младиќ во четвртокот беше однесен во болница, откако му се
слошило за време на судската сесија.
Медицинскиот извештај за Младиќ вчера им беше испратен на
судиите, но поради неговата доверливост, не беше прочитан во
текот на кратката расправа во петок.
Адвокатот на одбраната, Бранко Лукиќ, во петок наутро за медиумите
изјави дека здравјето на неговиот клиент сè уште е загрозено, но
дека Младиќ се чувствува подобро од вчера, кога беше одведен во
текот на сослушувањето бидејќи не му беше добро.
„Очигледно дека овие долги судски сесии оставаат траги врз
неговото здравје. Затоа, ние ќе се обидеме да ги забрзаме и да
поминеме помалку денови на сослушување во текот на неделата“,
рече Лукиќ.
Тој додаде дека лекарите велат дека медицинските проблеми на
Младиќ се поврзани со високиот крвен притисок или високото ниво
на шеќер во крвта.
„Бидејќи претходно преживеал три мозочни удари и бидејќи вчера
во судницата тој не можеше да ги движи десната нога и рака, се
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посомневавме дека можеби имал уште еден. Меѓутоа, на лекарскиот
преглед се утврди дека не постојат промени на неговиот мозок“,
додаде Лукиќ.
Уште од самиот почеток на процесот, здравјето на Младиќ е
постојано во прашање. И Здружението на жртви и Здружението на
поранешните соборци на Младиќ, стравуваат дека тој нема да го
дочека крајот на судскиот процес.
Жртвите се загрижени дека Младиќ нема да живее доволно долго за
да ја слушне пресудата, додека неговите соборци се плашат дека ако
тој ненадејно почине, нема да биде во можност да ја докаже својата
невиност.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт во периодот од 1992 и 1995 година.
Судењето треба да продолжи на 16 јули, кога се очекува да продолжи
вкрстеното испрашување на Дејвид Харланд, поранешен официјален
претставник на ООН. Сведочењето на Ричард Данат, поранешен
командант на вооружените сили на Велика Британија, најверојатно
ќе се одложи за 23 јули.
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12 ЈУЛИ 2012

Ратко Младиќ е префрлен во
болница
Судењето на поранешниот командант на Војската
на босанските Срби, Ратко Младиќ, беше прекинато
откако тој се пожали дека не се чувствува добро, по
што беше префрлен во болница.
МАРИЈА РИСТИЌ
Според портпаролот на Хашкиот трибунал, МКТЈ, Нерма Јелачиќ,
Младиќ бил однесен во болница како мерка на претпазливост.
Претседателот на советот Алфонс Орие одлучи да го суспендира
главниот претрес, откако одбраната на Младиќ изјави дека нивниот
клиент не се чувствува добро и не може да продолжи да учествува
во расправата.
Уште од самиот почеток на процесот, здравјето на Младиќ е
постојано прашање.
Во средата, тимот на одбраната на Младиќ го продолжи своето
вкрстено испитување на сведокот Дејвид Харланд, поранешен
припадник на безбедносните сили на ООН во БиХ.
Харланд ги потврди тврдењата на одбраната дека постоел спор меѓу
политичкото раководство на босанските Срби, на чело со Радован
Караџиќ, тогашен претседател на Република Српска и војската на
босанските Срби, на чело со Младиќ.
„На теренот, воените офицери го слушаа командантот Младиќ. Но,
имаше благо недоразбирање меѓу Младиќ и Караџиќ, кој беше на
Пале (воен главен град на босанските Срби)“, рече Харланд.
Потсетувајќи на опсадата на Сараево, Харланд истакна дека и
Бошњаците учествувале во попречување на снабдувањето со
гас и електрична енергија, верувајќи дека така ќе ја присилат
меѓународната заедница порано да дејствува против босанските
Срби.
„Некои Бошњаци веруваа дека така ќе ја поттикнат воената
интервенција на Запад. Изетбеговиќ (лидер на Бошњаците) во лице
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ми кажа дека на цивилите не треба да им биде дозволено да го
напуштат Сараево“, објасни Харланд.
Тој додаде дека УНПРОФОР во 1993 година предложил евакуација на
цивилите од градот Сребреница, но дека бошњачката влада остро се
спротивставила на предлогот.
Позицијата на босанските Срби, според Харланд, била ослабена од
три фактори - прво, од изречените санкции кои Србија ги вовела
кон босанските Срби, по извршениот притисок на Запад, второ,
бошњачката армија се зајакнала откако почнала да пристига
помош од Запад и од исламските земји, и трето, поради воената
интервенција на НАТО против босанските Срби.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на босанскиот
конфликт во периодот од 1992 и 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 13 јули.
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Официјален претставник
на ООН: Младиќ беше
самоуверен, но фрустриран
Ратко Младиќ имаше целосна контрола врз српските
сили, тврди поранешен официјален претставник на
ООН, кој сведочеше на вториот ден од судењето на
Младиќ.
МАРИЈА РИСТИЌ
Судењето на командантот на босанските Срби, Ратко Младиќ,
продолжи во вторникот со вкрстено испитување на првиот
сведок, Елведин Пашиќ, кој сведочеше во понеделникот, како и со
сведочењето на поранешниот официјален претставник на ООН,
Дејвид Харланд.
Адвокатот на одбраната, Бранко Лукиќ тврди дека сведочењето на
Пашиќ не може да биде земено предвид, бидејќи сведокот лично не
видел ниту едно убиство, ниту пак видел какво било тело.
„Сведокот не бил на местото на настанот, и доколку убиството се
случило, тогаш локалните селани се одговорни, а не обвинетиот
како што е наведено во обвинението“, вели Лукиќ.
За време на своето сведочење Пашиќ изјави дека српските сили се
одговорни за убиството на најмалку 150 бошњачки мажи во селото
Грабовица, во 1992 година.
Одбраната побара претстојните расправи да се одложат, бидејќи
обвинителството повторно не ја следело постапката за презентирање
и доставување на писмените докази.
Судскиот совет соопшти дека одлука по ова барање ќе биде донесена
кон крајот на оваа недела, а дека во меѓувреме постапката ќе
продолжи.
Дејвид Харланд, поранешен политички советник во мировните
сили на ООН во БиХ, кој учествувал во преговорите со српските
власти за слободата на движење за време на опсадата на Сараево,
рече дека протокот на вода, храна и електрична енергија во градот,
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бил контролиран од страна на српските сили, кои биле под целосна
контрола на Ратко Младиќ.
За време на војната, Харланд се сретнал со Младиќ најмалку 20
пати. Тој, обвинетиот го опиша како самоуверен човек, кој често
прибегнувал кон закани во својата комуникација со официјални
претставници на ООН. Го гледал како фрустриран командант, кој
ги обвинувал политичките лидери на босанските Срби за воените
неуспеси.
Тој објасни дека во текот на опсадата врз Сараево секојдневно биле
истрелани
голем број гранати.
„Во просек, колку што броевме, околу илјада удари од тешкo оружје
секој ден. Во еден нормален ден, најголем дел од гранатите, или добра
половина од нив, не беа насочени кон ништо специфично, туку беа
исфрлани само за да ги тероризираат луѓето“, додаде Харланд.
Судењето на Младиќ требаше да продолжи на 25 јуни откако
претходно беше прекинато во мај. Изјавите на првите сведоци беа
во два наврата одложени, поради проблеми со обелоденување на
доказите на одбраната.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на конфликтот
во БиХ, во периодот од 1992 и 1995 година.
Судењето ќе продолжи на 11 јули.
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Продолжува судењето на
Ратко Младиќ
Првиот сведок на судењето за воени злосторства
против поранешниот армиски лидер на војската
на босанските Срби, Ратко Младиќ, се потсети
како неговото село било нападнато од силите на
босанските Срби.
МАРИЈА РИСТИЌ
Елведин Пашиќ, кој во време на нападот, во мај 1992 година, имал 14
години, најпрво го опиша нападот врз неговото село Хрвачани, при
што биле убиени пет стари луѓе, а потоа зборуваше и за тортурата
во импровизираниот затвор во училиштето во селото Грабовица, во
близина на Котор Варош во северна Босна.
По првиот напад врз неговото село, Пашиќ и неговото семејство,
се криеле во околните села. По повторниот напад од страна на
српските сили во ноември 1992 година, Пашиќ и неговото семејство
се обиделе да стигнат на безбеден терен во градот Травник.
По пат, тие биле нападнати и заробени од страна на војници, кои ги
притвориле во училиштето во селото Грабовица, претежно населено
со Срби.
Пашиќ се сеќава дека кога влегле во Грабовица, селаните Срби
почнале да ги плукаат, да фрлаат по нив со камења и да извикуваат
„одете си во Турција, каде што припаѓате“.
Според Пашиќ, војниците ги одвоиле мажите, вклучувајќи го и
неговиот татко, од жените и децата. Мажите биле сместени на
вториот кат во училиштето, а останатите на првиот.
„Следниот ден, два автобуса не чекаа за да не одведат во Травник,
само нас од првиот кат ... Никогаш повторно не го видов татко ми.
Видов само една рака како ни мавташе од вториот кат, не знаев чија
е, но никогаш нема да ја заборавам таа сцена“, рече Пашиќ.
Пашиќ претходно сведочеше на две судења пред Хашкиот трибунал.
Оваа недела се очекува да сведочат уште шест сведоци, вклучувајќи ги
и Дејвид Хараланд, поранешен офицер на УНПРОФОР, Ричард Данат,
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поранешен командант на вооружените сили на Велика Британија,
Кристина Шмитс, поранешна медицинска сестра во Поточари,
Сребреница и Елко Костер, поранешен член на холандскиот баталјон.
Како заштитен сведок, ќе сведочи и еден од преживеаните од
егзекуциите на воената фарма Брањево.
Судењето на Младиќ требаше да продолжи на 25 јуни откако
претходно беше прекинато во мај. Изјавите на првите сведоци беа
во два наврата одложени, поради проблеми со обелоденување на
доказите на одбраната.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на конфликтот
во БиХ, во периодот од 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и неколку
други босански општини во 1992 година. Тој е обвинет и за
протерување на Бошњаците и Хрватите од општините под контрола
на босанските Срби, за тероризирање на граѓаните на Сараево со
константно гранатирање и снајперски оган, како и за земање на
меѓународни војници како заложници во 1995 година.
Судењето продолжува на 10 јули.
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25 ЈУНИ 2012

Судењето на Младиќ
продолжува на 9 јули
Хашкиот трибунал, МКТЈ, најави дека првиот сведок
на обвинителството, на судењето за геноцид на
поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, ќе сведочи на 9 јули.
ДЕНИС ЏИДИЌ
И покрај тоа што одбраната побара шест месеци пауза, со цел да се
подготви за првите сведоци, Хашкиот трибунал одлучи судењето да
продолжи во јули.
„Советот дополнително ќе даде писмено известување за својата
одлука. Сослушувањето ќе се одржи од 9 до 20 јули, по што Трибуналот
ќе прогласи три недели летна пауза. Советот од обвинителството
побара до 26 јуни да поднесе нова листа на сведоци кои ќе се појават
во периодот на сослушување, за кои се обелоденети сите докази“,
соопшти МКТЈ.
Судењето на Младиќ требаше да продолжи на 25 јуни откако
претходно беше прекинато во мај. Изјавите на сведоците, во долго
очекуваното судење беа во два наврата одложени, поради проблеми
со обелоденување на доказите на одбраната.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, се изјасни за невин
по обвиненијата за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување за време на конфликтот
во БиХ, во периодот од 1992 и 1995 година.
Тој е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и неколку
други босански општини во 1992 година. Тој е обвинет и за
протерување на Бошњаците и Хрватите од општините под контрола
на босанските Срби, за тероризирање на граѓаните на Сараево со
константно гранатирање и снајперски оган, како и за земање на
меѓународни војници како заложници во 1995 година.
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22 ЈУНИ 2012

Србија ги објави соучесниците
на хашките обвинети
Српското обвинителството во петокот објави дека
започнало кривична постапка против 13 лица
осомничени за помагање на Ратко Младиќ и Стојан
Жупљанин.

Владимир Вукчевиќ, главен обвинител за воени злосторства и Бруно Векариќ, заменик
обвинител за воени злосторства. Фото Бета

МАРИЈА РИСТИЌ
Шест лица се осомничени за помагање на Ратко Младиќ, поранешен
командант на војската на босанските Срби, кој 16 години успеваше
да го избегне апсењето, се до 2011 година, кога беше предаден на
Хашкиот трибунал, МКТЈ.
Познато е дека еден од оние против кои се води истрага е пензиониран
висок офицер во српската армија.
За Стојан Жупљанин, поранешен шеф на регионална полициска
станица во Бања Лука, кој моментално е обвинет од МКТЈ, се
вели дека имал најдобра организирана мрежа на помагачи, како
и долгогодишна поддршка од голем број високо позиционирани
политичари. Во моментов за помагање на Жупљанин, се обвинети
седум лица.
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Главниот обвинител за воени злосторства Владимир Вукчевиќ, одби
да ги открие имињата на осомничените за помагање на обвинетите
од МКТЈ, бидејќи тие се заштитени со пресумпција на невиност.
Младиќ уживаше поддршка од српската армија до 2002 година, кога
Србија го усвои Законот за соработка со МКТЈ. Според Вукчевиќ, по
2002 година, Младиќ создаде мрежа на луѓе, главно од редовите
на војската на Република Српска, кои му помагале да се крие на
единаесет локации во Белград.
Поголемиот дел од соучесниците на Младиќ беа уапсени во 2006
година и ним во моментов им се суди од страна на судот во Белград.
Во еден момент на истрагата, Младиќ беше на дофат на властите, но
тие не успеаја да го уапсат, акција која главниот обвинител ја опиша
како нестручна и аматерска. Тој додаде дека и овој инцидент ќе биде
дополнително испитан.
Според обвинителот, помагачите на Радован Караџиќ, поранешен
претседател на босанските Срби и МКТЈ обвинет, не можат да бидат
кривично гонети, бидејќи тие се сите членови на неговото потесно
семејство.
На Горан Хаџиќ, поранешен претседател на самопрогласениот Српски
автономен регион во Хрватска, за постоењето на обвинение против
него, му било кажано од некое лице блиско до обвинителството на
МКТЈ. Тој го напуштил домот непосредно пред неговото апсење.
„Веста дека тој е обвинет дошла од Хашкиот трибунал, кога едно
многу добро познато лице, блиско до поранешниот главен обвинител
Карла Дел Понте, информацијата му ја проследило на еден адвокат
од Белград. Тогаш адвокатот го побарал Хаџиќ и му ги понудил
своите услуги“, рече Вукчевиќ.
Обвинителството, исто така, има информации дека Хаџиќ се крие
по манастирите низ Србија, иако никој од свештенството не знае
кој е тој.
Обвинителот тврди дека Раде Булатовиќ, поранешен директор
на белградската
безбедносно-информативната агенција, знаел
единаесет адреси во Србија на кои Младиќ се криел. Тој ги уапсил
неговите помошници, но не успеал да го уапси и Младиќ.
Вукчевиќ рече дека нема доволно докази за да се покрене обвинение
против Булатовиќ, но додаде дека ќе биде испрашан.
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Вукчевиќ истакна дека српското обвинителство спроведува истрага,
не поради притисокот од страна на МКТЈ или на ЕУ, туку затоа што
секој граѓанин кој го крши законот, мора да бидат казнет.
Главниот обвинител на МКТЈ, Серж Брамерц, во својот шестмесечен
извештај до Советот за безбедност, презентиран во почетокот
на јуни, изрази загриженост поради доцнењето на Србија во
идентификување на сите оние кои им помагале на Караџиќ и
Младиќ да бидат во бегство толку долго време.
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19 ЈУНИ 2012

Повторно одложено судењето
на Младиќ
Судењето за геноцид и воени злосторства на
поранешниот воен командант на босанските Срби,
Ратко Младиќ, е одложено до повторно закажување.
JUSTICE REPORT
Почетокот на доказната постапка, од страна на обвинителството на
Хашкиот трибунал, МКТЈ, беше закажан за 25 јуни.
„Судскиот совет го одложи почетокот на доказната постапка на
обвинителството во судскиот процес против Ратко Младиќ, до
повторно закажување. Одлуката е донесена по предлог на одбраната
и на обвинителството, а врзано за обелоденување на доказниот
материјал“, објави МКТЈ во вторник.
Образложението за одлагање на процесот ќе биде дополнително
објавено.
Одбраната на Младиќ, прво на 31 мај, а потоа и шест дена подоцна,
побара, сослушувањето на првите сведоци да биде одложено поради
проблеми со добивањето на доказите од обвинителството.
Обвинителството подоцна соопшти дека не се противи на ова
барање, бидејќи било востановено дека одбраната нема добиено
4498 документи.
Обвинителите ветија дека останатите докази ќе ги поднесат во
најкраток можен рок, во текот на оваа недела.
Судењето на Младиќ, поранешен началник на генералштабот на
војската на Република Српска, обвинет за геноцид, злосторства
против човештвото и прекршување на правилата и обичаите на
војната, започна на 16 мај.
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15 ЈУНИ 2012

Судењето на Младиќ:
Обвинителство ги призна
грешките
Обвинителството на Хашкиот трибунал соопшти
дека не се противи на барањето на одбраната на
Ратко Младиќ, неговото судење да биде одложено.
JUSTICE REPORT
Судењето за геноцид и воени злосторства, на поранешниот воен
командант на босанските српски, Ратко Младиќ, беше одложено на
17 мај, само еден ден по неговото започнување. Новото продолжение
е закажано за 25 јуни, но одржувањето повторно е неизвесно.
„Обвинителството признава дека претходната проценка на
проблемите врзани со откривање на документите, беше погрешна.
Најновата контрола покажа дека одбраната нема пристап до 4498
документи. Обвинителството во моментов ги собира овие докази и
се очекува тие да бидат доставени, што е можно поскоро, во текот на
наредната недела“, изјавија Хашките обвинители во петокот.
Одбрана на Младиќ има поднесено два предлога, на 31 мај и шест
дена подоцна, со кои побара, испитувањето на првите сведоци
да се одложи, бидејќи не ги добила сите потребни докази од
обвинителството.
Во својот одговор од петокот, обвинителството се согласи дека
постојат основи Судскиот совет да ја преиспита својата одлука
за датумот на продолжување на судењето, но се спротивстави на
наводите на одбраната дека имало „несоодветен контакт меѓу
обвинителството и Судскиот совет во поглед на решавање на
проблемот со обелоденување на доказите“.
„Тврдењето на одбраната дека Обвинителството постојано погрешно
ја претставува ситуацијата со обелоденувањето на доказите, не е
вистинито. Обвинителството секогаш работело со добра намера и
транспарентно“, изјави обвинителството.
Судењето на Младиќ за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војната, започна на 16 мај.
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14 ЈУНИ 2012

Српската армија знаела за
единицата што го криела
Младиќ
Сите високи офицери во врвот на српската армија
знаеле за постоењето на единицата, која наводно,
била задолжена за заштита на Ратко Младиќ,
поранешен командант на босанските Срби, тврди
сведок.
МАРИЈА РИСТИЌ
Српскиот армиски офицер, Марјан Мирчевски, во средата сведочеше
во судскиот процес против соучесниците на Младиќ, дека еден
од обвинетите, Благоје Говедарица, поранешен член на српската
армија, редовно ги известувал своите претпоставени во врска со 30тиот кадровски центар на југословенската армија стационирана во
касарната Топчидер.
„Сите офицери на 1-та командна единица на српската армија знаеја
за центарот. И не само офицерите, туку и многу други кои работеа
во касарната Топчидер“, рече Мирчевски.
30-тиот кадровски центар бил единица, составена од поранешни
припадници на војската на Република Српска, наводно, задолжена
за осигурување на сите безбедносни детали за Младиќ. Центарот бил
распуштен на 31 март 2002 година, две години по соборувањето на
Милошевиќ од власт.
Говедарица имал задачата да го снабдува Центарот со храна, која ја
набавувал од српската армија. Мирчевски бил негов офицер за врска.
Мирчевски вели дека Говедарица работел во согласност со законот и
дека „доколку одбиел наредба, би се нашол пред воен суд “.
Според Мирчевски, српската армија престанала да врши снабдување
со храна во 2002 година, кога единицата била распуштена.
Говедарица претходно сведочеше дека тој бил на дното на командната
пирамида и дека добивал наредби од Бранислав Пухало, поранешен
шеф на безбедносниот тим на Ратко Младиќ.
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Постоеја сомневања дека Пухало му помагал на Младиќ додека бил
во бегство, но истрагата околу тоа беше запрена во 2006 година.
На почетокот на расправата, одржана на 19 април, Пухало сведочеше
дека сите државни лидери знаеле дека Младиќ е во Белград.
Младиќ се наоѓаше во бегство 16 години. Беше уапсен на 26 мај 2011
година, во селото Лазарево во Војводина. Се наоѓа во Хаг, каде му се
суди по 11 точки од обвинението за воени злосторства и злосторства
против човештвото, вклучувајќи го и геноцидот во Сребреница,
извршени за време на војната во БиХ.
Ова е втор судски процес против десеттемина обвинети за криење
на Младиќ. Пресудата од 2010 година со која тие беа ослободени,
беше поништена и случајот беше испратен на повторно судење.
Еден од обвинетите, поранешен офицер во југословенската армија
Јово Ѓого, која се сметаше за водач, почина во текот на првото
судење.
Сегашниот главен обвинител на Хашкиот трибунал, Серж Брамерц,
во својот шестмесечен извештај, неодамна доставен до Советот за
безбедност, вели дека последното отворено прашање меѓу Србија
и Хашкиот трибунал, откривање на помошниците на Младиќ, и
натаму останува нерешено.
Судењето ќе продолжи на 2 октомври.
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06 ЈУНИ 2012

Одбраната на Младиќ сè уште
добива нови докази
Одбраната на Ратко Младиќ, поранешен командант
на војската на босанските Срби, го дополни своето
барање за одложување на почетокот на доказната
постапка, со образложение дека сè уште добива нови
докази за случајот.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, во своето барање до Судскиот
совет на Хашкиот трибунал, истакна дека на 31 мај, одбраната добила
пет нови документи, кои обвинителството планира да ги користи
при испитувањето на првите сведоци.
Одбрана тврди дека нема доволно време за да ги анализира тие
документи.
„Да се повикаат овие сведоци да сведочат на 25 јуни, под овие
услови, ќе биде неразумно и ќе го спречат обвинетиот во неговите
подготовки за судењето, што го нарушува неговото право на фер
судење“, вели Лукиќ во барањето.
Тој додаде дека одбраната, во последните четири недели, од
обвинителството добила вкупно 10.000 нови докази и документи.
Затоа почетокот на доказната расправа, под овие услови, ќе
претставува „загуба на правдата на највисоко ниво“.
За потсетување, на 31 мај, одбраната на Младиќ, од Хашкиот трибунал
побара одложување на продолжението на судењето за шест месеци,
поради „континуирани проблеми со откривањето на доказите“.
Судењето на Младиќ за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување, започна на 16 мај.
Случајот ненадејно беше прекинат на 17 мај, кога беше објавено дека
обвинителите, поради техничка грешка, не ѝ ги обелодениле во
целост доказите на одбраната.
Судскиот совет прифати дека ова имало ефект врз подготовките
на одбраната, но оцени тој бил „понекогаш многу мал, па дури и
непостоечки“.
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Според нив, одложувањето е оправдано и случајот беше презакажан
за 25 јуни.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница во 1995 година и неколку
други босански општини во 1992 година, за прогон на Бошњаците
и Хрватите од териториите контролирани од страна на војската
на босанските Срби, како и за гранатирање и снајперски оган врз
Сараево и земање на меѓународни војници како заложници.
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31 МАЈ 2012

Oдбраната на Младиќ
повторно бара одложување
Одбраната на Ратко Младиќ, поранешен командант
на војската на босанските Срби, од Хашкиот
трибунал повторно побара одложување на
доказната постапка за период од 6 месеци, поради
„континуирани проблеми со откривање на доказите“.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Ова е второ барање на одбраната за одложување на доказната
постапка од почетокот на судењето на Младиќ. Неговиот тим уште
пред почетокот на судскиот процес, на 16 мај, неколку пати бараше
одложување на почетокот на судењето.
Бранко Лукиќ, бранителот на Младиќ, тврди дека ова судење се
разликува од сите други судења пред Хашкиот трибунал, во кои
доказите на одбраната и биле доставувани „најмалку три месеци
пред нивното изведување“.
„Одбраната сè уште не ги добила сите докази, а обвинителството
дава неточни информации во врска со нивното обелоденување.
Советот го одреди датумот за почеток на доказната постапка
врз основа на фактот дека одбраната ги добила сите докази кои
обвинителството ќе ги користи при испитување на сведоците. Но,
Советот не ги зеде предвид доказите кои ќе бидат користени во
вкрстеното испитување на сведоците“, рече Лукиќ.
Изведувањето на доказите првично требаше да започне на 29 мај,
но беше одложено за 25 јуни, бидејќи одбраната ги немала добиено
сите докази.
Хашките обвинители рекоа дека станува збор за техничка грешка во
преносот на докази на одбраната и нагласи дека „се работи за малку
повеќе од три проценти од сите откриени докази“.
Младиќ е обвинет за геноцид во Сребреница, во 1995 година и
неколку други босански општини во 1992 година, како и за прогон на
Бошњаците и Хрватите од териториите контролирани од страна на
војската на босанските Срби, ВРС, за гранатирање и снајперски оган
врз Сараево и за земање на меѓународни војници како заложници.
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Во четвртокот, на 31 мај, Хашкото обвинителство до Судскиот
совет, во писмена форма поднесе ревидиран список на 14 сведоци,
кои планира да ги повика во текот на првиот месец од доказната
постапка.
Обвинителството соопшти дека се работи за ревидирана листата,
на која се одбрани оние сведоци, за кои одбраната ги добила сите
потребни материјали.
„Овие 14 сведоци ќе говорат за два масакра извршени во 1992
година, за почетокот на гранатирањето на Сараево во мај 1992
година, за снајперските инциденти и за едно од масовните убиства
во Сребреница. Во текот на овој дел од постапката, ќе презентираме
докази во врска со организациската структура на ВРС и начинот
на кој Младиќ, како нејзин командант, го демонстрирал својот
авторитет“, се вели во поднесокот на Хашкото обвинителство.
Ќе имаме и пет заштитени сведоци. Еден од нив е поранешен
припадник на ВРС кој ќе говори во врска со наредбите кои ги
добивале за отворање на снајперски оган, за време на опсадата на
Сараево.
Двајца сведоци, Рајиф Бегиќ и Елведин Пашиќ, ќе зборуваат за
масовните убиства на Бошњаците во Кључ и Сански Мост.
Џозеф Кингори и Елцо Костер, некогашни холандските мировници
на ООН , стационирани во Сребреница и Момир Николиќ, поранешен
армиски офицер на босанските Срби, кој во 2006 година беше осуден
на 20 години затвор за учество во убиствата во енклавата, ќе говорат
за злосторствата извршени од страна на ВРС во Сребреница, во јули
1995 година.
Поранешните мировниците на ООН, Дејвид Харланд и Џон Јордан,
како и Аерноут ван Линден, поранешен ТВ репортер на Скај Њуз,
кој од Сараево известувал во периодот од 1992 и 1994 година, ќе
зборуваат за злосторствата извршени во главниот град на БиХ.
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24 МАЈ 2012

Судењето на Младиќ ќе
продолжи на 25 јуни
Првиот сведок на обвинителството на судскиот
процес против Ратко Младиќ, ќе биде испрашан на 25
јуни, објави Судскиот совет на Хашкиот трибунал,
МКТЈ.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Претседателот на советот, Алфонс Орие, го прифати барањето
на одбраната на Младиќ да го одложи почетокот на доказното
рочиште - кое првично беше закажано за 29 мај - поради одредени
неправилност во обелоденувањето на доказите на обвинителството.
Сепак, Судскиот совет го отфрли предлогот со кој се бараше
одложување од шест месеци.
„Досегашните подготовки не беа залудни, можеби само ќе треба
да се подготват дополнителни докази. Сето ова бара дополнително
време. Од друга страна, влијанието на грешката е многу мала, па
дури и непостоечка“, стои во одлуката на Судскиот совет.
Судскиот совет му наложи на обвинителството, до 30 мај оваа
година, да поднесе нова листа на сведоци, кои планираат да ги
повикаат.
Одбрана на Младиќ на 14 мај, два дена пред почетокот на судењето,
се пожали дека, поради грешка од страна на обвинителството во
Хаг, тие не ги виделе сите докази.
Затоа, адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, побара шест месеци
одложување на почетокот на доказната постапка, но обвинителството
изјави дека „ограничено одложување е сосема доволно“.
Младиќ, поранешниот командант на армијата на босанските Срби,
е обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и кршење на
законите и обичаите на војување, за време на војната во Босна и
Херцеговина од 1992 до 1995 година.
Во обвинението Младиќ се товари за геноцид во Сребреница во 1995
година и неколку други босански општини во 1992 година. Тој е
обвинет и за протерување на Бошњаци и Хрвати од териториите
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под српска контрола, за тероризирање на граѓаните на Сараево
со константно гранатирање и снајперски оган и за земање на
меѓународни војници како заложници, во 1995 година.
Тој беше уапсен во мај минатата година, а неговото судење започна
на 16 мај оваа година, со уводни зборови на обвинителството.
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21 МАЈ 2012

Младиќ: Доволно
“ограничено“ одложување
Хашкото обвинителство побара од Судскиот совет
да не ѝ дозволи на одбраната на Ратко Младиќ,
поради проблемите со обелоденување на доказите,
одложување на процесот од шест месеци, сметајќи
дека доволно би било и “ограничено одложување”.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Во нивниот поднесок, обвинителите истакнаа дека тие на одбраната
од почетокотот на судскиот процес и доставиле 19 “пакети“ докази
и дека проблеми имало “само со два пакета“.
Обвинителите истакнаа дека овие “технички грешки“, кои
спречиле одбраната да ги добие сите докази, засега „нешто повеќе
од три проценти од сите откриени докази“.
„Обвинителството не се противи одбраната да добие разумно
одложување со цел да се обезбеди правичноста во постапките,
но подвлекува дека внимателното испитување на грешките и
проблемите кои произлегуваат од нив, откриваат дека одложувањето
треба да биде ограничено“, се вели во поднесокот.
Одбраната на 14 мај, два дена пред почетокот на судењето, се пожали
дека поради грешка од страна на обвинителството во Хаг, не ги
видела сите докази. Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, побара
одложување на презентацијата на доказите за шест месеци.
Вториот ден од судењето, на 17 мај, по завршување на уводните
зборови на обвинителството, претседателот на Судскиот совет,
Алфонс Орие, најави дека почетокот на изведување на доказите,
првично закажан за 29 мај, ќе биде дополнително презакажан за
подоцна.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби, е
обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и кршење на
законите и обичаите на војување во војната во Босна и Херцеговина,
во периодот меѓу 1992 и 1995 година.
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Обвинението го терети Младиќ за геноцид во Сребреница во 1995
година и неколку други босански општини во 1992 година. Тој е
обвинет и за протерување на Бошњаци и Хрвати од териториите
кои се наоѓале под српска контрола, за тероризирање на граѓаните
на Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски оган, како и за
земање на меѓународни војници како заложници, во 1995 година.
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21 МАЈ 2012

Хрватска во 1992 година го
осудила Младиќ за воени
злосторства
Во обвинението против Ратко Младиќ, Хашкото
обвинителство не ги вклучи и воените злосторства
во Хрватска, иако хрватското правосудство во 1992
година, го осуди Младиќ во отсуство на 20 години
затвор.

Ратко Младиќ во судница.

БОРИС ПАВЕЛИЌ
Според информациите од хрватското обвинителство, во јули 1992
година, окружниот суд во Шибеник, го осудил Младиќ на казна
затвор од дваесет години за напад на селото Кијево, Далмација, кој
се случил на 26 август, 1991 година.
Во време кога го наредил артилерискиот напад на Кијево, Младиќ бил
командант на 9-от корпус на Југословенската народна армија, ЈНА.
На селото, кое во нападот било целосно уништено, биле испукани
околу 1.600 гранати, вклучувајќи и 16 касетни бомби.
Младиќ е осуден и за издавање наредба за напад врз селата околу
градовите Сињ и Врлика, во Далмација, во периодот од 16 до 23
септември, 1991 година.
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Во пресудата се вели дека во тие напади биле убиени „многу
цивили“, а голем број цивилни и индустриски објекти, вклучувајќи
и споменици на културата, биле уништени.
Во декември 1995 година, хрватските обвинители против Младиќ
поднесоа обвинение за обид за уништување на еден од погоните во
хидроцентралата во селото Перуча, во близина на Сињ.
Младиќ, според обвинението, наредил, во темелите на браната
Перуча да бидат ставени 30 тони експлозив. На 28 јануари 1993
година, фабриката и браната биле уништени, но само делумно,
благодарејќи им на работниците на хрватското електростопанство
ХЕП, кои ја спречиле целосната несреќа, која им се заканувала и на
50.000 луѓе кои живееле по течението.
На 3-ти јуни, 1991 година, Младиќ бил назначен за командант на
9-от корпус на ЈНА во хрватскиот град Книн, кој во тоа време бил
отсечен од остатокот на Хрватска, бидејќи хрватските Срби, кои
во 1990 година ја прогласиле Српската автономната област Краина,
на 17 август 1990 година, поставиле барикади на патиштата околу
Книн.
Под командата на Младиќ, единиците на ЈНА, кои во почетокот на
конфликтот во Хрватска, главно ги одвојуваа завојуваните страни,
наскоро им се приклучија на српските сили.
Во пресудата на МКТЈ против Милан Мартиќ, поранешен претседател
на самопрогласената српска автономна област Краина, се вели дека
нападот врз селото Кијево од страна на ЈНА, која тогаш била под
команда на Младиќ, го означува моментот кога ЈНА, во конфликтот
во поранешна Југославија, отворено застанала на страната на
српските сили.
Хрватска започнала неколку истраги против Младиќ.
Во јануари 1996 година, обвинителството покрена истрага против
Младиќ за давање наредба за гранатирање на градот Пожега,
источна Хрватска, на 26 септември, 1995 година, кога наводно, биле
повредени „многу лица“ и била предизвикана материјална штета.
Обвинителите тврдеа дека Младиќ, кој тогаш бил командант на
војската на босанските Срби, од територијата на Босна и Херцеговина,
наредил бомбардирање на Пожега.
Хрватските обвинители од крајбрежниот град Задар, во февруари
2005 година, отвориле истрага против Младиќ, за командување со
артилериските напади на ЈНА врз Задар и врз селата во внатрешноста,
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во периодот од септември 1991 година, до крајот на декември 1992
година.
За време на гранатирањето многу цивили биле убиени или ранети,
а снабдувањето на градот со вода и електрична енергија, било
блокирано со месеци.
Се тврди дека Младиќ, како командант на ЈНА, е одговорен за
смртта на 88 лица во селото Шкабрња, крај Задар, на 18 ноември 1991
година и за смртта на 30 лица во селото Саборско, во централниот
дел на Хрватска, во ноември 1991 година. Сепак, за овие случаи, тој
никогаш не бил обвинет ниту во Хрватска, ниту од страна на МКТЈ.
Хрватското обвинителство соопшти дека во 2003 година го
информирал МКТЈ за пресудата и истрагата против Младиќ.
Кога во јули 2011 година Младиќ беше уапсен, тогашниот хрватски
премиер Јадранка Косор најави дека Хрватска ќе „инсистира“, МКТЈ
во обвинението против Младиќ, да ги вклучи и злосторствата во
Хрватска.
Но, МКТЈ тоа не го стори, што предизвикува јавното негодување во
државата.
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Обвинителство на МКТЈ:
Младиќ е одговорен за
геноцид
Вториот ден од презентацијата на уводните
зборови, Хашкото обвинителство соопшти оти ќе
докаже дека во јули 1995 година, Ратко Младиќ „и
лично и на теренот бил вклучен“ во геноцидот во
Сребреница.
СЕЛМА УЧАНБАРЛИЌ
По завршување на воведната изјава на Хашкото обвинителство,
претседателот на Судскиот совет, Алфонс Орие, изјави дека
почетокот на доказната постапка, првично закажана за 29 мај, е
одложена до закажување на нова.
„Почетокот на доказната постапка ја одложивме заради сериозни
грешки на обвинителството во врска со обелоденување на доказите“,
изјави Орие.
Имено, обвинителството требало, две недели пред почетокот на
судењето, сите докази да ѝ ги предаде на одбраната. Но, пред неколку
дена, обвинителството објавило дека во системот не се е внесени
сите докази.
Вториот ден од судењето на поранешниот воен командант на
босанските Срби, обвинителот Петар МекКлоски изјави дека
обвинителството ќе се фокусира на поврзаноста на Младиќ со
злосторствата во и околу Сребреница.
„Ова беше и ќе остане геноцид ... доказот за ова злосторство е многу
силен”, рече МекКлоски, наведувајќи дека во текот на судењето ќе
бидат испитани војници кои учествувале во егзекуциите, како и
преживеаните.
Младиќ е обвинет за раководење со убиството на повеќе од 7.000
бошњачки мажи и момчиња во безбедносната зона на ООН,
Сребреница, која од страна на силите на босанските Срби беше
преземена во јули 1995 година. Младиќ се изјасни дека не се
чувствува виновен по ниту една од 11-те точки од обвинението за
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воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучувајќи
го и геноцидот во Сребреница, извршен за време на босанската
војна, 1992-1995.
Обвинителството рече дека доказната постапка ќе биде фокусирана
на разменетите документи меѓу Младиќ и неговиот персонал,
бидејќи „само војска која е строго контролирана од врвот, може да
се изврши убиство на околу 7.000 мажи“.
МекКлоски изјави дека во јули 1995 година, војската на Република
Српска ја започнала операцијата Криваја-95 која, меѓу другото,
имала за цел напади врз цивилното население и врз силите на
Обединетите нации.
Откако населението од поодалечените делови на енклавата
Сребреница преминало во центарот на градот, на 11 јули 1995 година,
Младиќ и силите на босанските Срби влегле во Сребреница. Во исто
време, во базата на ООН која се наоѓала во близина на Сребреница,
во Поточари, биле собрани жени, деца, стари лица, но и многу воено
способни мажи.
„Трупите на војската на Република Српска го запоседнале Поточари.
Пристигнале неколку автобуси за да ги соберат жените и децата,
кои требале да го одведат на територија контролирана од страна
на Армијата на Босна и Херцеговина. Мажите биле одвоени,
а документите одземени“, изјави МекКлоски, додавајќи дека
Бошњаците немале друг избор, бидејќи Младиќ бил решен да ги
избрка.
Одлуката, мажите да бидат убиени, била донесена на 13 јули 1995
година, кога припадниците на војската на Република Српска и
на Министерство за внатрешни работи на Република Српска, ги
егзекутирале заробените мажи од Сребреница, на неколки локации,
изјави обвинителството.
„Кога ги гледате податоците за масовните гробници, може да си
помислите дека овие жртви се убиени во борба. Сепак, имаме многу
преживеани кои сведочат дека се работи за убиства. Многу жртви
пронајдени во масовните гробници беа со врзани раце и очи. Овие
луѓе не биле убиени во борба“, рече МекКлоски.
Обвинителството истакна дека ќе покаже конкретни примери кога
Младиќ им издавал наредби на луѓето кои извршиле злосторства.
„Младиќ поднесе предлог да се брани со алиби за настаните во
Сребреница. Одбраната тврди дека меѓу 14 и 17 јули 1995 година,
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тој бил во Белград на средба со меѓународните преговарачи, но и на
свадба, и дека тој не бил во позиција да ги изврши или поттикне
злосторствата што се случиле“, изјави вториот обвинител на
сличајот, Грум Дермонт.
Грум рече дека обвинителството прифаќа дека Младиќ се сретнал
со меѓународните претставници, дека присуствувал на свадбата и
дека бил во воената болница во различни времиња, но не може да
прифатат дека не знаел што се случува во Сребреница и дека не бил
во можност да земе учество во злосторствата.
„Фактот што Младиќ заминал во Белград не значи дека тој немал
намера да ги убие затворениците и дека тој не ги наредил убиствата.
Денот кога тој бил на свадба, на воената фарма во Брањево биле
застрелани мажи“, рече Грум.
Тој додаде дека Младиќ „започнал широка операција која довела до
смртта на 7.000 мажи и момчиња и до протерување на 30.000 жени
и постари лица“.
Обвинителството нагласи дека Младиќ обезбедил достатно многу
гориво - околу пет тони – за да ги пренесе човечките останки од
примарните во секундарни масовни гробници, каде ги сокрил.
Според обвинителството, најголемата масовната егзекуција се
случила во селото Ораховац, во училиштето во Петковиќи и во
Кравица, каде биле убиени 3.000 мажи и момчиња, во селото Пилица
во близина на Зворник каде биле убиени 1.500 лица, а повеќе од
стотици ги загубиле животите во училиштето во Рочевиќ.
Во текот на уводните зборови, обвинителството покажа и голем
број на воени видео снимки, на кои се наоѓа Младиќ, за време на
неговиот престој во Сребреница, во јули 1995 година.
Кога беше пуштена снимката на која Младиќ разговара со
претставникот на ООН во Сребреница, на која му вели дека
меѓународната заедница шверцува со Бошњаците и ги брани,
обвинетиот почна да ракоплеска и кимна со главата, гледајќи кон
присутните на галеријата.
„Илјада и петстотини мажи од Сребреница сѐ уште се водат за
исчезнати и тие можеби никогаш нема да бидат пронајдени. Смртта
на овие жртви и сакатењето на преживеаните, се нарекува босански
геноцид“, изјави МекКлоски.
Одбраната ќе ги изнесе своите уводни зборови,
обвинителството ќе заврши со доказната постапка.

откако
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Во судскиот процес против
Младиќ фокусирање на
геноцидот во Сребреница
Вториот ден од судењето на поранешниот водач на
босанските Срби, воениот командант Ратко Младиќ,
Хашкото обвинителство се фокусира на неговата
улога во масакрот во Сребреница, во јули 1995 година.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Судскиот совет на Хашкиот трибунал го одложи почетокот на
доказната постапка во судењето на Ратко Младиќ, поранешен
командант на Генералштабот на војската на Република Српска,
(ВРС), обвинет за геноцид и други злосторства во БиХ.
„Презентацијата на докази требаше да почне на 29-ти мај, но со
оглед на сериозните грешки на обвинителството во откривањето
на доказите, решивме да го суспендираме почетокот на нивно
презентирање“, изјави судијата претседавач, Алфонс Орие.
Обвинителот Питер МекКлоски нагласи дека обвинителите ќе ја
докажат вината на Младиќ за геноцидот во Сребреница.
„Ова беше и ќе остане геноцид ... доказот за ова злосторство е многу
силен”, вели МекКлоски.
Обвинителот изјави дека војската на босанските Срби не била „војска
надвор од контрола“ и дека Младиќ лично бил вмешан на теренот.
„Имаме радио снимки на војници и офицери на војската на Република
Српска, ВРС, кои разговараат за убиствата. Имаме видео снимка
на две егзекуции. Дозволете ми да бидам совршено јасен, фокусот
на оваа презентација на докази нема да биде на злосторството.
Овој случај ќе се занимава исклучиво со едно прашање - личната
кривична одговорност на Ратко Младиќ“, изјави МекКлоски.
Младиќ е обвинет за раководење со убиството на повеќе од 7.000
бошњачки мажи и момчиња во безбедносна зона на ООН, Сребреница,
која од страна на силите на босанските Срби беше преземена во јули
1995 година.
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МекКлоски ја цитираше Директивата на Младиќ до силите на
босанските Срби, за нападот врз Сребреница, позната како операција
Криваја – 95.
„Ние мораме да ја постигнеме нашата крајна цел, а тоа е целосно
српско Подриње ... Нема да има повлекување кога станува збор за
енклавата Сребреница .... Животот на непријателите мора да се
направи невозможен“, стои во директивата на Младиќ.
Младиќ се изјасни дека не се чувствува виновен по ниту една од 11те точки од обвинението за воени злосторства и злосторства против
човештвото, вклучувајќи го и геноцидот во Сребреница, извршен за
време на босанската војна, 1992-1995.
Во своите воведни зборови, во средата, Хашкото обвинителство
изјави дека тие ќе докажат дека „Младиќ има вмешано прсти во
секое злосторство за кое е обвинет“.
Обвинителот Дермонт Грум подвлече дека, до моментот кога ги
„убивале илјадниците во Сребреница“, Младиќ и неговите трупи
веќе биле „добро извежбани за убивање“.
Тој ја нагласи вината на Младиќ за гранатирање и снајперски оган
врз Сараево, како и за тероризирање на цивилите во градот. Грум
изјави дека Младиќ „го опколил Сараево и контролирал кој излегува,
а кој влегува во градот“, нарекувајќи го „стапица за глувци“.
Обвинителство наведе дека постоеле шест стратешки цели, кои
раководството на босанските Срби, сакало Младиќ да ги постигне.
Главната цел била „етничко чистење на поголемиот дел од БиХ“.
Она што уште ќе биде докажано, рече обвинителството, е и делото
во кое околу 200 припадници на мировните сили на ООН, меѓу 26
мај и 19 јуни 1995 година, биле земени како заложници.
Иако, претходно Младиќ побара судењето да биде одложено,
за да има повеќе време за подготовка на одбраната, тој сепак
присуствуваше на првиот ден на постапката. На почетокот на
судењето присуствуваа голем број меѓународни новинари, како и
претставници на здруженијата на жртвите од БиХ.
На почетокот на судскиот процес, Младиќ и присутните жртви во
галеријата беа предупредени да не користат гестикулации, бидејќи
во спротивно, меѓу нив ќе биде поставен параван.
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Судењето на Младиќ: Главна
стратешка цел билa етничко
чистење
Во уводните зборови, Хашкото обвинителство
наведува шест стратешки цели, кои раководството
на босанските Срби, сакале Младиќ да ги постигне.
ЕРНА МАЧКИЌ
На првиот ден на судењето на поранешниот командант на војската
на босанските Срби, Ратко Младиќ, обвинет за воени злосторства
и злосторства против човештвото, вклучувајќи го и геноцидот во
Сребреница, обвинителството изјави дека Младиќ бил задолжен за
имплементација на стратешките цели кои тогашното политичко
раководство на босанските Срби, ги утврдило во мај 1992 година.
Целите биле поделба на српското и несрпско население во БиХ
и воспоставување на коридорот кој би ги поврзувал Србите од
западните и источните делови на Босна, познат како коридор
Семберија - Краина.
Следна стратешка цела била да се осигура дека долината на реката
Дрина, во близина на границата со Србија е етнички “чиста“,
насилно воспоставување на граници по должината на реките Уна и
Неретва и етничко чистење и поделба на Сараево.
„Не поставувајте цели, кои не можам да ги исполнам. Долго
размислував за овие планови и ги дискутирав во кругот на
најблиските пријатели“, изјавил Младиќ во тоа време, по добивање
на “нарачките“.
Обвинението го терети Младиќ за геноцид во Сребреница во 1995
година и неколку други босански општини во 1992 година. Тој е
обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од општините
под контрола на босанските Срби, за тероризирање на граѓаните на
Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски оган и за земање
на меѓународни војници како заложници, во 1995 година.
Обвинител Дермот Грум, зборуваше за улогата на Југословенската
народна армија, ЈНА, истакнувајќи дека и покрај нејзиното општо
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начело за заштита на сите националности, таа се одлучила за
заштита само на „српската страна“.
„ЈНА и дозволила на единиците на Жељко Ражнатовиќ Аркан,
“Тигри“, да влезат во Бјељина и да го уништат градот“, рече Грум.
Пред да биде на 12 мај 1992 година, назначен за шеф на војската на
Република Српска, Младиќ бил заменик командант на 9-тиот корпус
на ЈНА, кој во тоа време бил распореден во хрватскиот град Книн.
Грум зборуваше за „систематско силување на жени и мажи“,
наведуваќи некои од затворските објекти како што се Караман,
средното училиште “Партизан“ и гимназијата во Фоча.
„Не погледнував ниту да видам кој влегол или излегол. Ги убија мајка
ми и брат ми, а до тој ден повеќе од 50 од нив ме силуваа. Ја влечев
косата, повторувајќи: „Што ни прават?“, прочита обвинителот дел
од сведочењата на Р.М., кое ќе биде внесено како доказ.
Една од стратешките цели кои Младиќ требало да ја спроведе,
била поделбата на Сараево на два дела, еден во ќе живеат Србите, а
другиот за не-српското население.
„Младиќ го опколил влезот во градот. Тој контролира кој ќе влезе,
а кој ќе излезе. Сараево било блокирано од сите четири страни, а
самиот Младиќ го опишал како стапица за глувци“, изјави Грум.
Кога станува збор за опсадата на Сараево, која траела 1425 дена,
обвинителот Грум рече дека Младиќ набавувал модификувани
авио бомби и дека со нив го бомбардирал градот. Овие авио бомби,
објасни обвинителот, биле познати по својата непрецизност.
„Нема сомнение дека Младиќ го контролирал гранатирањето на
Сараево. Во 1994 година изјавил дека тогаш биле истрелани повеќе
гранати во една секунда, отколку во цела војна дотогаш“, изјави
Грум.
Обвинителот зборуваше и за снајперските активности, давајќи
пример дека една улица покрај реката Миљацка била наречена
“Алеја на снајперистите“. Еден поранешен снајперист ќе сведочи во
овој судски процес, рече Грум, и ќе потврди дека имал наредба да
убие сè што се движи по Сараево.
„Нермин Дивриќ, кој тогаш имал седум години, се враќал дома со
својата мајка и сестра. Бил погоден со снајпер и починал“, рече Грум.
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Неговата мајка не знаела дека нејзиниот мал син е убиен, таа
мислела дека тој се наведнал, бидејќи така таа го учела да прави,
кога ќе чуе дека се пука.
Според обвинителот, Младиќ изјавил дека со снајперскиот оган
сакал да го попречи транспортот и дека секогаш кога поминувал
покрај Сараево „навраќал за да убие некого попат“.
Зборувајќи за логорите и затворските центри, обвинителот рече
дека овие објекти ширум БиХ, служеле за затворање и мачење на
несрпското население.
„Тоа биле места на големи страдања, злосторства, убиства, силувања
... таму не би можеле ниту животни да издржат, а камо ли човечко
суштество“, рече обвинителот, споменувајќи ги логорите Омарска,
Трнопоље, Батковиќ, Кула, основното училиште во Калиновик,
Сушица во Власеница, училиштето Вељко Влаховиќ во Рогатица
и.т.н.
„Во логорот Кератерм, во собата број три, едно време имало 570
луѓе, биле како сардини ... Ѕидовите билеа влажни од нивната
пот, а во недостиг на било каква храна, затворениците ги лижеле
овие ѕидови“, ја цитираше обвинителот изјавата на поранешен
затвореник.
Обвинителството смета дека ќе докаже дека меѓу 26 мај и 19
јуни 1995 година, како заложници биле земени припадници на
мировните сили на ООН. Грум потенцира дека силите на Младиќ,
како заложници зеле 200 мировници, некои од нив биле врзани,
тепани или примале закани.
Продолжението на уводните зборови е закажано за 17 мај, кога
обвинителството ќе зборува за геноцидот во Сребреница.
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16 МАЈ 2012

Измешани чувства на
жртвите за време на
судењето на Младиќ
Претставници на босанските жртви, кои
присуствуваа на почетокот на судењето на Ратко
Младиќ во Хаг, се надеваат дека обвинетиот ќе
доживее да ја чуе својата пресуда.
СЕЛМА УЧАНБАРЛИЌ
На почетокот на судењето на Ратко Младиќ пред Хашкиот трибунал,
обвинетиот и присутните во галеријата, беа предупредени да не се
користат со гестикулации, во спротивно меѓу нив ќе биде поставен
параван.
Повеќе од 20 претставници на здруженијата на жртви, кои
присуствува на судењето, изјавија дека обвинетиот за време на
судењето, со прстот покажувал кон нив.
Од друга страна, токму обвинетиот му се обрати на Судскиот совет,
велејќи дека присутните на галеријата гестикулирале кон него.
Претседавачот на советот, Алфонс Орие, рече дека не е важно од која
страна започнала гестикулацијата, но дека комуникацијата мора да
престане. По опомената гестикулациите престанаа.
Претставниците на здруженијата на жртвите од Сребреница, рекоа
дека се надеваат дека тој ќе биде прогласен за виновен за геноцид.
„Младиќ е најголемиот злосторник од минатиот век. Ако биде
прогласен за виновен тоа ќе биде на големо задоволство. Имаме
измешани чувства, од надеж до разочарување. Во исто време сме
и лути оти тој се однесува како се да е во ред“, изјави Шаќир од
Сребреница.
Обвинението го терети Младиќ за геноцид во Сребреница во 1995
година и неколку други босански општини во 1992 година. Тој е
обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од општините
под контрола на босанските Срби, за тероризирање на граѓаните на
Сараево со долготрајно гранатирање и снајперски оган и за земање
на меѓународни војници како заложници, во 1995 година.
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Сите жртви изјавија дека се надеваат оти Младиќ ќе доживее да
ја слушне својата пресуда. Шехида Абдурахмановиќ од Сребреница
изјави дека не може да ги опише своите чувства.
„Среќна сум што денеска можам да погледнам во очите на тој
злосторник, тоа чудовиште. Се молиме Господ да го поживее, за да
може да го дочека крајот на судскиот процес “, рече Абдурахмановиќ,
додавајќи дека се надева оти Младиќ ќе биде прогласен за виновен
по сите точки на обвинението.
Жртвите рекоа дека Младиќ, за време на уводните зборови, кимнал
неколку пати со главата, што, како што тие сфатиле, тој „прифаќа
дека се е вистина“. Тие додадоа дека се незадоволни бидејќи
обвинителството нема да го обвини Младиќ, за сите злосторства
извршени за време на војната во БиХ.
„Разочарани сме бидејќи обвинителството се откажа од обвинението
за злосторства сторени во некои други општини“, изјави Мехмед
Мусиќ, додавајќи дека не му е лесно да погледне во Младиќ во
судницата.
Претставниците на жртвите од БиХ, изјавија дека никој не може да
им ги надомести страдањата што ги доживеале, но дека се надеваат
оти ќе добијат одредена сатисфакција од конечната пресуда.
„Младиќ има целосна грижа во затворот и се надевам дека таквата
грижа ќе продолжи, за да може да ја дочека својата пресуда. Не знам
како би реагирале жртвите ако тој не преживее“, изјави Муневера
Авдиќ од Котор Варош.
Активистите за човекови права, предводени од Друштвото на
загрозени народи, се собраа пред зградата на судот, за да потсетат
на одговорноста на европските сили за злосторствата извршени во
БиХ, во периодот од 1992 и 1995 година. Еден од слоганите кои ги
носеа беше: „Франција, Русија, Велика Британија и Германија – Вие
сте ВИНОВНИ“.
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Во Хаг започна судскиот
процес против Ратко Младиќ
за геноцид
Со уводните зборови на обвинителството, во Хаг
започна судењето на поранешниот воен командант
на босанските Срби, Ратко Младиќ, кое е последно
судење во Хашкиот трибунал.
ДЕНИС ЏИДИЌ И СЕЛМА УЧАНБАРЛИЌ
Младиќ се изјасни дека не се чувствува виновен ни по една од 11-те
точки од обвинението за воени злосторства и злосторства против
човештвото, вклучувајќи го и геноцидот во Сребреница, нарекувајќи
ги обвинувањата „монструозни“.
Обвинител Дермот Грум изјави дека Обвинителството ќе ја докаже
инволвираноста на Младиќ во злосторствата.
Обвинителството во Хаг, своите уводни зборови ги започна со
примерот на Елведин Пашиќ, кој во 1992 година имал 14 години, чиј
татко, заедно со 150 други мажи, бил убиен во селото Грабовица, во
централна Босна.
Обвинител Грум подвлече дека ова е само еден пример за убиствата
кои продолжиле во текот на босанската војна.
Тој нагласи дека, во моментот кога ги „убивале илјадниците во
Сребреница“, генерал Младиќ и неговите трупи веќе биле „добро
извежбани за вештината на убивање“.
„Пред четири дена се навршија две децении откако Ратко Младиќ
стана началник на Генералштабот на војската на Република Српска”,
рече тој.
„Тој ден, Младиќ го започна своето целосно учество во
злосторничкиот потфат, кој беше веќе во тек. Тој ден, тој ја презеде
должноста за спроведување на злосторничките цели за етничко
чистење на Босна и Херцеговина, со употреба на воена сила. Тој ден,
тој зеде директно учество во тешките меѓународни злосторства“.
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Зборувајќи за обвинението во врска со опсадата на Сараево, за
долготрајното гранатирање и снајперски оган, обвинителот рече
дека Младиќ „го опколил Сараево и контролирал кој излегува, а кој
влегува во градот“.
„Во периодот меѓу 1992 и 1996 година, целта на босанските Срби
била Сараево да се подели и да се изврши притисок врз босанското
раководство. Им го контролирале доставувањето на храна, вода,
хуманитарна помош“, изјави Грум.
Обвинителот се осврна и на убиството на цивили за време на
гранатирањето на пазарот во Сараево.
„Тоа беше втор пат пазарот да биде цел на гранатирање. Не се знаело
кој бил ранет, а кој мртов. Обвинителството ќе презентира докази
со кои ќе покаже дека и во овие злосторства, Младиќ има вмешано
прсти“, изјави обвинителот Грум.
Почетокот на судењето на Младиќ, го крена интересот во БиХ, во
регионот и во светот, а Хашкиот трибунал извести дека, почетокот
на судскиот процес, го следат околу 150 акредитирани новинари.
Во пресрет на почетокот на судењето на Младиќ, дневните весници
од Федерацијата БиХ, објавуваа интервјуа со жртвите, додека
весниците од Република Српска најчесто имаа кратки вести за
почетокот на судењето.
Во Хаг, на презентацијата на уводните зборови, присуствуваат
и претставници на здруженијата на жртвите од БиХ, кои вчера
се сретнаа со главниот обвинител на Хашкиот трибунал, Серж
Брамерц, со кого разговараа за судскиот процес.
Активистите за човекови права, предводени од Друштвото на
загрозени народи, се собраа пред зградата на судот, за да потсетат
на одговорноста на европските сили за злосторствата извршени во
БиХ, во периодот од 1992 и 1995 година. Еден од слоганите кои ги
носеа беше: „Франција, Русија, Велика Британија и Германија – Вие
сте ВИНОВНИ“.
Хјуман рајтс воч издаде соопштение за медиумите, во кое се наведува
дека „судењето на Младиќ ги отфрла верувањата дека обвинетите за
воени злосторства можат да ѝ избегаат на правдата“.
Обвинението го терети Младиќ за геноцид во Сребреница во 1995
година, но и во неколку други босански општини, во 1992 година. Тој
е обвинет и за протерување на Бошњаците и Хрватите од општините
кои биле под контрола на босанските Срби, за тероризирање на
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граѓаните на Сараево со гранатирање и снајперски оган и за земање
на меѓународни војници како заложници, во 1995 година.
Хашките обвинители, своите уводни зборови ќе ги презентираат
во среда и четврток, на 16 и 17 мај, а се очекува првиот сведок да
сведочи на 29 мај.
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Одбиено барањето на Младиќ
за отповикување на судијата
Орие
Барањето на одбраната на Ратко Младиќ, за
отстранување на судијата претседавач Алфонс Орие
и за одложување на главниот претрес, е одбиенo.
JUSTICE REPORT
Претседателот на Хашкиот трибунал, Теодор Мерон, соопшти дека
аргументите на одбраната, во врска со пристрасноста на Орие се
неосновани и одлучи, судењето да започне утре, на 16 мај, како што
беше планирано.
„Откако поединечно го разгледавме секој аргумент од барањето на
Младиќ за дисквалификација на судијата Орие, како и одговорите
на судијата, не сум сигурен дека Младиќ докажа пристрасност и
затоа мислам дека барањето е неблагодарно“, се вели во одлуката на
судијата Мерон.
Во барањето за отстранување на судијата Орие, адвокатот на Младиќ,
Бранко Лукиќ, наведе серија поплаки за работата на судијата Орие,
за кој одбраната тврдеше дека ќе спречи фер судење.
Младиќ, поранешен командант на армијата на босанските Срби, е
обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и кршење на
законите и обичаите на војување, во војната во Босна и Херцеговина.
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Младиќ побара разрешување
на судијата Орие
Одбраната на Ратко Младиќ од претседателот на
Хашкиот трибунал побара да го разреши судијата
претседавач Алфонс Орие и да го одложи почетокот
на судењето, закажано за 16 мај.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Во барањето поднесено до Теодор Мерон, претседател на Хашкиот
трибунал, МКТЈ, адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, изјави дека
судијата Орие „е пристрасен, што оди на штета на Младиќ“ и дека
неговото присуство оневозможува фер судење.
„Младиќ има право да биде праведно третиран. Судијата Орие брза
да го започне овој судски процес – што се гледа од начинот на кој тој
го жртвуваше времето на г-дин Младиќ, потребно за подготовки за
судењето – што е прв ваков случај во историјата на Меѓународниот
суд. Ако биде дозволено судењето да почне, тоа ќе биде темна дамка
на историјата на Хашкиот трибунал“, се вели во предлог барањето
на одбраната.
Во него се содржани серија обвинувања за пристрасноста на Орие.
Лукиќ се жали на начинот на кој судијата го третирал Младиќ за
време на неговото прво појавување пред судот.
Според Лукиќ, и покрај фактот што Младиќ одбил да го слушне
обвинението, сепак Орие во судницата, го прочитал резимето на
обвинувања.
Лукиќ го обвинува Орие и дека во судскиот процес против Младиќ,
има „личен интерес“, бидејќи ги признава фактите утврдени во
другите МКТЈ судења, во кои тој бил судија.
Покрај тоа, одбраната нагласува дека фактот што Орие е Холанѓанец,
ја става под знак прашање неговата непристрасност во однос на
обвиненијата поврзани со геноцидот во Сребреница.
“Холандските мировни сили беа присутни во Сребреница во
периодот опфатен со обвинението. Многумина кои ќе сведочат за
Сребреница, ќе бидат поранешни холандски војници. Холандија,
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во текот на изминатите неколку години, беше активно вклучена
во случувањата поврзани со Сребреница. Затоа, никој не може да
очекува судијата Орие да биде непристрасен“, смета одбраната.
Во јули минатата година, Окружниот суд во Хаг донесе одлука со
која Холандија беше прогласена за виновна за смртта на тројца
Бошњаци, кои, во јули 1995 година, биле принудени да ја напуштат
базата на холандските мировници на ООН во Сребреница.
“Конфликтот на интереси во случајот со судијата Орие, кој му суди
на човекот обвинет за истите злосторства кои ѝ се припишуваат
на холандската држава, е очигледен“, објаснува Лукиќ во своето
барање.
Лукиќ, исто така, рече дека Орие „наметнува побрз почеток
на судењето“ и покрај фактот што одбраната, доказите од
обвинителството, ги добила само две недели пред судењето.
„Моменталните индиции за пристрасност и неправедност се толку
сериозни и толку раширени, што изземањето на судијата Орие е
единствениот начин да се зачува интегритетот на судскиот процес
и да се заштитат правата на нашите клиенти“, вели Лукиќ.
Младиќ, поранешен командант на војската на босанските Срби, е
обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и кршење на
законите и обичаите на војување, во Босна и Херцеговина. Тој беше
уапсен во мај минатата година.
Неговото судење пред Хашкиот трибунал треба да почне на 16 мај
оваа година.
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04 МАЈ 2012

Одбиено барањето на
одбраната на Младиќ
Судскиот совет на Хашкиот трибунал го одби
барањето на одбраната на Ратко Младиќ, за
одложување на неговото судење во август оваа
година.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Одбраната на Младиќ побара дополнителни 90 дена за да се подготви
за почетокот на судењето, закажано за 16 мај.
Но, судијата на МКТЈ Алфонс Орие, го одби ова барање и најави дека
образложението за ваквата одлука ќе го соопшти подоцна.
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, побара одложување бидејќи
на одбраната и било потребно повеќе време за да ги разгледа сите
докази.
Младиќ е обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и за
кршење на законите и обичаите на војување, за време на војната
во Босна и Херцеговина од 1992-1995 година. Беше уапсен во 2011
година, откако повеќе од една деценија, беше во бегство.
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24 АПРИЛ 2012

Судењето на Младиќ
одложено за 16 мај
Хашкиот трибунал одлучи почетокот на судењето
на Ратко Младиќ да го одложи за 16 мај, односно два
дена подоцна од планираното.
МАРИЈА РИСТИЌ
Алфонс Орие, судија претседавач во случајот против Ратко
Младиќ, поранешен командант на Армијата на Република Српска,
на статусната конференција одржана во вторник, изјави дека
отворањето на главниот претрес ќе се одложи „од повеќе причини“,
но не откри други детали.
Се очекува судскиот процес да го отвори обвинителството, кое ќе ги
презентира своите воведни зборови, излагање кое се очекува да трае
околу 6 часа.
Одбраната на Младиќ кон крајот на март побара одложување на
почетокот на судскиот процес, бидејќи обвинителството ги немаше
доставено сите докази.
Обвинителството и одбраната ќе се состанат кон крајот на оваа
недела со цел заеднички да го решат проблемот со откривањето
на доказниот материјал. По средбата, тие ќе поднесат извештај до
Судскиот совет.
Судијата Орие најави дека откако ќе го добие извештајот, ќе закаже
нова статусна конференција.
Младиќ е обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување во Босна и Херцеговина
во периодот од 1992 до 1995 година.
Тој беше уапсен во мај минатата година, а пред судиите на Хашкиот
трибунал за прв пат се појави на 3 јуни 2011 година.
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19 АПРИЛ 2012

Српското раководство знаеше
каде се наоѓа Младиќ
Поранешниот шеф на обезбедувањето на Младиќ
тврди дека сите државни лидери знаеле дека Младиќ,
поранешен командант на Војската на босанските
Срби, се наоѓа во Белград.
МАРИЈА РИСТИЌ
Бранислав Пухало, поранешен шеф на обезбедувањето на Ратко
Младиќ и сведок во случајот против соучесниците на Младиќ, на
судењето во средата изјави дека на 30-тиот кадровски центар
на Југословенската армија, „од страна на некој од врвот“ му било
наложено, во различни периоди, да го заштитуваат Младиќ.
Пухало тврди дека откако во 1997 година Младиќ пристигнал во
Србија, тогашниот српски претседател Слободан Милошевиќ му
наредил на тогашниот началник Момчило Перишиќ, да го формира
30-тиот кадровски центар, со задача за обезбедување на Младиќ.
Центарот го сочинувале поранешни припадници на Војската на
Република Српска и бил распуштен на 31 март 2002 година, две
години откако Милошевиќ ја загуби власта.
„Српскиот државен врв знаеше дека војниците во касарната во
Топчидер беа таму за да го заштитат Младиќ од ловците на награди.
А во тоа време имаше многу од нив“, вели Пухало.
Тој додаде дека војниците добивале плати од Југословенската армија
и дека „сето тоа било со знаење на претседателот, Министерството
за одбрана и Генералштабот“.
„Се беше легално. Имавме неколку возила, околу 20 ракетни лансери,
кутии со муниција. Генерал Младиќ во 2001 година, слободно почна
да се движи низ Белград. Одевме на фудбалски натпревари, во
полициски станици, во ресторани“, објаснува Пухало, додавајќи
дека властите, доколку сакале, можеле да го уапсат Младиќ во секое
време.
По 2000-та година, кога на власт дојде демократската коалиција,
премиерот Зоран Ѓинѓиќ и претседателот Воислав Коштуница,
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тврдеа дека немаат информации каде се наоѓа Младиќ и дека е
малку веројатно тој да се наоѓа во Србија.
Младиќ 16 години се криеше од Хашкиот трибунал, кој го обвини за
геноцид во Сребреница. Беше уапсен на 26 мај, 2011 година, во селото
Лазарево во Војводина.
Ова е втор судски процес против десет лица обвинети дека го криеле
Младиќ. Со пресудата од 2010 година тие беа ослободени, но одлуката
беше поништена и случајот беше вратен на повторно судење.
Да се открие вистината за тоа како Младиќ бил во можност да се
крие толку долго, е едно од барањата поднесени до српските власти
од страна на сегашниот главен обвинител на Хашкиот трибунал,
Серж Брамерц.
Еден од обвинетите, Јово Ѓого, поранешен офицер во југословенската
армија, почина за време на првото судење.
Останатите обвинети се изјаснија дека не се чувствуваат виновни
по обвиненијата.

- 612 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

17 АПРИЛ 2012

Презентација на планот за
изведување на докази во
судскиот процес против
Младиќ
Хашкото обвинителство поднесе нацрт-план за
изведување на доказите во судскиот процес против
Ратко Младиќ, поранешен командант на армијата на
босанските Срби.
JUSTICE REPORT
Според претходно донесената одлука на Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија, судењето на Младиќ за геноцид,
злосторства против човештвото и кршење на законите и обичаите
на војување, треба да почне на 14 мај.
Обвинителството, во својот предлог најави дека за воведното
излагање ќе им бидат потребни шест часа. Изведувањето на доказите
против Младиќ ќе биде поделенo на пет делови.
Во првиот дел ќе биде презентиран преглед на случајот во целина.
Обвинителството, во вториот дел, ќе се обиде да докаже дека Младиќ
извршил воени злосторства во Сараево.
Третиот сегмент ќе се концентрира на земањето на меѓународните
војници како заложници, во 1995 година. Доказите во врска со
прогонот на несрпското населението во 15 босански општини ќе
бидат презентирани во четвртиот дел, а во завршниот дел следи
презентација на доказите за вмешаноста на Младиќ во геноцидот
во Сребреница.
Во текот на првиот дел од нивната презентација, која треба да почне
на 29 мај, обвинителството планира да повика 23 сведоци кои ќе
сведочат за злосторствата извршени во Босна, во периодот 19921995.
Во предлогот, Хашкото обвинителство вели дека „во моментов
е тешко да се предвиди темпото на судењето“, па затоа побара од
Судскиот совет да им одговори дали планот на обвинителството е
во согласност со плановите на Хашкиот трибунал.
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Откако МКТЈ донесе одлука дека судењето на Младиќ ќе започне
во средината на мај, одбраната на Младиќ поднесе жалба, барајќи
повеќе време за подготовки. Судии на Меѓународниот суд сѐ уште не
донеле одлука по ова нивно барање.
Младиќ беше уапсен во мај 2011 година, а пред судиите на Хашкиот
трибунал за прв пат се појави еден месец подоцна. Следната статусна
конференцијата треба да се одржи на 24 април оваа година.
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30 МАРТ 2012

Младиќ бара неговото судење
да биде одложено
Одбраната на Ратко Младиќ, поранешен командант
на Војската на Република Српска, побара почетокот
на неговото судење да се одложи сѐ додека
обвинителството не ги открие сите свои докази.
ДЕНИС ЏИДИЌ
На статусната конференција пред Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ), Бранко Лукиќ, адвокат на
Младиќ, изјави дека со тоа што се доцни со поднесување на доказите
на одбраната, обвинителството го повредува “суштинскиот елемент
за фер судење“.
„Откривањето на доказите ни овозможува да се подготвиме за
случајот. Ние ги немаме материјалите и бараме судењето да не
почнува, а обвинителството да не повикува сведоци се додека не
ги достави сите свои докази. Сметаме дека тоа е во согласност со
праксата на судот“, рече Лукиќ.
Лукиќ пред судиите на МКТЈ изјави дека тоа што Младиќ е
последниот обвинет пред Хашкиот трибунал не значи дека треба да
биде дозволено кршење на неговите права.
Приговорите на одбраната се поврзани со околу 900 документи, кои
не биле доставени на време.
Обвинителството појасни дека досега, околу 70 отсто од задоцнетите
докази се обработени и оти тие се надеваат дека докази ќе ú бидат
доставени на одбраната во „следните неколку седмици“.
Судијата Алфонс Орие, побара одбраната на Младиќ да го достави
својот предлог за одложување на судењето во писмена форма, по
што одлуката ќе биде донесена.
Младиќ, обраќајќи му се на судот изјави дека инсистира сите
потенцијални сведоци да дојдат во судницата и да се соочат со него.
„Не ги прифаќам писмените изјави, тој што има нешто да каже,
нека ми го каже тоа в лице. Без оглед на тоа дали сакаат да ме
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извалкаат или не, сакам сите да дојдат, било да се муслимани,
Хрвати, Албанци“, рече Младиќ.
Младиќ е обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и за
кршење на законите и обичаите на војната во Босна и Херцеговина,
меѓу 1992 и 1995 година.
Беше уапсен во мај минатата година, а за прв пат пред судиите на
МКТЈ се појави на 3 јуни, 2011 година.
Судиите на Хашкиот трибунал одлучија дека судењето на Младиќ
треба да почне на 14 мај, со презентирање на воведните зборови.
На последната статусна конференција, Младиќ изјави дека тој ќе
стане кога судиите ќе влезат и кога ќе ја напуштаат судницата, но
не од почит, туку затоа што сакал да учествува во процесот како
обвинет и дека тие од него би можеле да ја очекуваат само вистината
Следната статусна конференција е закажана за 24 април.
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15 МАРТ 2012

Одлуката на МКТЈ го „оштети“
Ратко Младиќ
Одбраната на Ратко Младиќ, поранешниот
командант на Армијата на Република Српска, бара да
му биде дозволено да поднесе жалба на одлуката за
прифаќање на утврдените факти.
ДЕНИС ЏИДИЌ
Бранко Лукиќ, адвокатот на Младиќ, во обраќањето до судиите
на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија,
изјави дека одлуката за прифаќање на веќе утврдените факти од
други пресуди на Хашкиот трибунал “спречува фер судење“.
„Прифаќањето на овие факти значително влијае на правичноста на
постапките, затоа што го префрла товарот на контра арументација
врз одбраната и тоа на прашања кои се од суштествена важност
за случајот. Овие факти ќе влијаат врз сите други докази што ќе
бидат внесени кога судењето ќе започне“, рече Лукиќ во неговото
обраќање.
Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година, е обвинет за
геноцид, злосторства против човештвото и кршење на законите и
обичаите на војната за време на босанскиот конфликт во периодот
од 1992 и 1995 година.
Одбраната даде примери на утврдени факти од други случаи кои,
како што тврди, ќе влијаат на пресумпцијата на невиност на
обвинетиот.
Еден од утврдените факти, во кој се наведува дека Српската
демократска партија „го поддржувала вооружувањето на српското
население во Босна” е штетен за Младиќ, бидејќи, според одбраната,
тој е обвинет за учество во здружен злосторнички потфат, заедно
со членовите на СДС .
Одбраната на Младиќ смета дека овој утврден факт веќе докажува
дел од тврдењата во обвиненијата, и како таков, е кршење на
пресумпцијата на невиност.
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Одбраната исто така, реагираше и на предложениот факт дека
„припадниците на воената полиција ги претепале затворениците
во логорот Мањача во близина на Приједор“.
Одбраната смета дека и ова му штети на Младиќ, бидејќи тој е
обвинет за непреземени потребни мерки за спречување и казнување
на војниците под негова контрола.
Во своето обраќање Лукиќ истакна дека Судскиот совет на МКТЈ
„преформулирал“ одредени утврдени факти, за да му наштети на
обвинетиот.
Како пример одбраната наведува дека во еден од фактите во кој се
вели дека „куќите на Бошњаците во Кључ биле уништени од страна
на припадниците на војската на Република Српска“ додадена е
временска одредница и дека сега гласи: „Во мај 1992 година, куќите
на Бошњаците во Кључ биле уништени од страна на припадниците
на војската на Република Српска“.
Одбрана објасни дека ова е на нивна штета, бидејќи контролата врз
војската на Република Српска, Младиќ ја презел во мај 1992 година.
Одлуката дали ќе се дозволи поднесувањето на жалбата ќе биде
донесена подоцна. Судењето на Ратко Младиќ треба да започне на
14 мај.
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28 ФЕВРУАРИ 2012

Според истражувањето на
ОБСЕ - Младиќ и Караџиќ се
херои
Повеќе од 50 проценти од Србите веруваат дека
Младиќ и Караџиќ, обвинети за воено злосторство, се
национални херои, вели анкета на ОБСЕ.
МАРИЈА РИСТИЌ
Околу 50 отсто од населението во Србија, смета дека Ратко Младиќ
и Радован Караџиќ не се одговорни за воените злосторства за кои се
обвинети, говорат резултатите на истражувањето за ставовите кон
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија, МКТЈ
и обвиненијата за воени злосторства во Србија.
Според истражувањето, спроведено од страна на Европската
организација за безбедност и соработка, ОБСЕ и на белградскиот
Центар за човекови права, 70 отсто од Србите имаат негативни
ставови кон МКТЈ.
Анкетата која била спроведена во септември и октомври 2011
година, опфатила 1407 лица над 16 годишна возраст, кои лице-влице одговарале на прашањата.
„Ова е едно од најсериозните истражувања поврзани со
транзициската правда“, вели Иван Јовановиќ, раководител на
одделението за воени злосторства во ОБСЕ.
„Врз основа на резултатите, заклучивме дека луѓето обично
имаат негативен став за овие прашања, но за жал, немаат многу
информации врз основа на кои би го базирале своето мислење“,
додава тој.
Моргијана Брединг, претставник на МКТЈ, се согласува дека постои
недостиг на медиумско покривање на прашањата за воените
злосторства, а таму каде што ги има, тие се обично пристрасни.
„Новинарите обично ги покриваат судењата за воени злострорства
кога обвинетиот е од нивната земја. На пример, за време на судењето
на Готовина, немаше присутни новинари од Србија “, рече Брединг,
додавајќи дека МКТЈ прилично доцна започна со теренска програма.
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Душан Игњатовиќ, директор на српската владина канцеларија за
соработка со МКТЈ, изјави дека анкетата покажува дека српската
јавност доволно не ги следи судењата во МКТЈ, но дека и покрај тоа
има големо негативно мислење за неговата работа.
„Полесно е да се верува дека МКТЈ е анти српски суд, отколку дека
Србите извршиле тешки воени злосторства во конфликтите во 90тите години“, изјави Игњатовиќ.
Според истражувањето, 40 проценти од Србите веруваат дека
најголема одговорност за конфликтите во регионот носат Хрватите,
17 отсто мислат дека се тоа Албанците, а 10 проценти велат дека се
тоа Бошњаците.
Бруно Векариќ, заменик-обвинител за воени злосторства на Србија,
изјави дека проблемот лежи во фактот што обвиненијата за воените
злосторства честопати се политизираат.
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16 ФЕВРУАРИ 2012

Судењето на Младиќ ќе почне
на 14 мај
Судењето на Ратко Младиќ, поранешен командант на
силите на босанските Срби, ќе почне со презентирање
на уводните зборови на 14 мај
ДЕНИС ЏИДИЌ
Советот на МКТЈ, во декември минатата година, најави дека
судењето би можела да започне кон крајот на март 2012 година, но
овој датум беше изменет за да „им овозможи на страните повеќе
време за целосни подготовки за почеток на судењето“.
„Ова ќе ѝ обезбеди на одбраната екстра време за подготовка во
однос на сведоците и доказите на обвинителството во раните фази
на судењето“, одлучи во среда Меѓународниот кривичен суд за
поранешна Југославија, МКСЈ.
На 10 февруари, тимот на одбраната на Ратко Младиќ побара
почетокот на судењето да биде закажан за октомври, но Советот на
МКСЈ реши дека одбрана треба да биде подготвенa за судење и пред
тој датум.
Канцеларијата на Обвинителот го информираше Советот дека ќе
повика 158 сведоци и ќе презентира околу 27.906 докази во текот
на овој случај, чие претставување се планира да трае околу 200
работни часа.
Младиќ, кој по 16 години во бегство, беше уапсен во мај минатата
година, е обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и правилата на војната во Босна и Херцеговина
меѓу 1992 и 1995 година.
Следната статусна конференција, пред почетокот на судењето, е
закажана за 29 март.
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Обвинителите подготвени за
судењето на Младиќ
Обвинителството на МКТЈ поднесе околу 28.000
докази и ќе повика 410 сведоци да сведочат во
случајот на Ратко Младиќ, воен командант на
босанските Срби
МАРИЈА РИСТИЌ
Канцеларијата на Обвинителот на Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија, има поднесено околу 27,906
докази во случајот против Ратко Младиќ. Овие документи во
понеделникот вечерта беа објавени во јавноста.
Меѓу нив се
документи од војската, како и од владините
министерствата и канцелариите на Република Српска, српски
ентитет во Босна и Херцеговина.
Друга голема категорија на докази се откриените и идентификувани
посмртни останки на жртвите во војната во Босна. Дел од
документацијата се и лични дневници, аудио и видео снимки и
други предмети пронајдени во домот на Младиќ во Белград.
Обвинителот, исто така, има намера да повика 410 сведоци - 385
фактички сведоци и 25 експерти.
Според обвинителството, сослушувањето за да бидат презентирани
сите нивни докази, најверојатно, ќе трае околу 200 часа.
Случајот “Ратко Младиќ” е еден од најголемите случаи пред
Хашкиот трибунал. Младиќ, кој беше уапсен во мај минатата година,
по неколку години поминати во бегство, е обвинет за геноцид,
злосторства против човештвото и кршење на законите и обичаите
на војната во Босна и Херцеговина, меѓу 1992 и 1995 година.
Почетокот на судењето е закажан за 27 март, со отворање на
аргументите од двете страни. Одбраната, сепак, минатата недела
побара одложување.
Според Бранко Лукиќ, адвокат на Младиќ, тимот на одбраната од
обвинителите добиле голем број докази кои биле погрешно внесени,
што го отежнува пребарувањето и селекцијата на овие документи.
Одлука за тоа, дали главниот претрес ќе биде одложен, ќе биде
донесена на следната статусна конференција закажана за 23
февруари.
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Одбраната на Младиќ побара
одложување на почетокот на
судењето
Одбраната на Ратко Младиќ, некогашниот началник
на Главниот штаб на војската на Република Српска,
побара одложување на почетокот на судењето во
Хашкиот трибунал, што беше закажано на крајот на
март годинава
ДЕНИС ЏИДИЌ
Адвокатот на Младиќ, Бранко Лукиќ, во поднесокот до судиите на
Трибуналот рече дека тимот на одбраната добил голем број докази од
обвинителите, кои не биле правилно внесен во електронска форма,
што го отежнува пребарувањето и селекцијата на овие документи.
„Заради овие проблеми одбраната не е во можност да се подготви
за почетокот на судењето во март годинава“, се вели во поднесокот.
Лукиќ побара од Трибуналот да им нареди на обвинителите повторно
да ги достават сите докази, но овој пат со сите точни податоци. Тој
побара почетокот на судењето да се одложи додека „не се решат
проблемите со изведувањето на доказите кон одбраната“.
На статусната конференција која се одржа на 8 декември минатата
година, во рамките на подготовките за почеток на судењето на
Младиќ, судиите на Трибуналот, од обвинителството и одбраната
побараа да се подготват за презентирање на воведните зборови на
27 март 2012 година.
Одбраната на Младиќ, уште на статусната конференција беше
против оваа најава, а судијата Алфонс Орие рече дека рокот „не
е врежан во камен“, но додаде дека очекува да се вложат напори
рокот да биде почитуван.
Младиќ, кој е уапсен во мај минатата година по повеќегодишно
бегство, е обвинет за геноцид, злосторства против човештвото и
кршење на законите и обичаите на војување во Босна и Херцеговина,
сторени меѓу 1992 и 1995 година.
Следната статусна конференција, пред почетокот на судењето на
Младиќ, е закажана за 23 фебруари 2012.
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Хашкиот трибунал ja
финансира одбраната на
Младиќ
Адвокатот на Младиќ ги негира тврдењата дека
Република Српска ќе ја финансира неговата одбрана.
ГОРДАНА АНДРИЌ
Одбраната на воениот лидер на босанските Срби, Ратко Младиќ, се
финансира од страна на Хашкиот трибунал.
„Побаравме, за нашите потреби, пари [од Трибуналот] и барањето
ни беше одобрено“, изјави за белградскиот весник Блиц, Бранко
Лукиќ, адвокатот на Младиќ.
Прашањето за тоа кој ја финансира одбраната на Младиќ, стана
актуелно откако неговиот син, на 7 февруари, ја посети Бања Лука,
главниот град на босанскиот ентитет Република Српска.
Кога Младиќ беше уапсен, во мај 2011 година, премиерот на Република
Српска, Александар Џомбиќ, изјави дека неговата влада ќе обезбеди
правна помош, со цел да помогне во одбраната на осомничените
пред судот за воени злосторства во Хаг.
Лукиќ изјави дека, сепак одбраната на Младиќ не би земала пари од
властите во Република Српска.
„Дури и ако [претседателот на Република Српска Милорад] Додик
понуди финансиски да ја помогне одбраната на Младиќ, ние парите
нема да ги прифатиме. Одбрана на Младиќ ја финансира Хашкиот
трибунал “, рече Лукиќ.
Портпаролот на Трибуналот, Нерма Јелачиќ, потврди дека
Трибуналот ги
финансира бранителите на Младиќ, бидејќи
заклучиле оти ниту Младиќ, ниту неговото семејство, не можат да
ги обезбедат потребните средства.
„Ако постојат други средства со кои се финансира одбраната
на обвинетиот, Трибуналот може да го намали или укине
финансирањето“, изјави Јелачиќ за Блиц.
Српската влада ја помага одбраната на дел од обвинетите за воени
злосторства, но таа помош не важи и за Младиќ, бидејќи е наменета
само за оние, кои доброволно се предале.
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Младиќ: Забрзани подготовки
за судењето
Откако Хашкиот трибунал, како прелиминарен
датум за презентација на воведните зборови на
судењето на Ратко Младиќ го одреди месец март,
следната година, одбраната на поранешниот
командант на Војската на Република Српска (ВРС), ја
оцени оваа најава како „несфатлива”.
На статусната конференцијата одржана на 8 декември, во рамките
на подготовките за судењето на Младиќ, судскиот совет за претходна
постапка на Хашкиот трибунал, побара од обвинителството и од
одбраната, да се подготват за воведните зборови до 27 март 2012
година.
Одбраната на Младиќ се спротивстави на оваа најава уште на
статусната конференцијата, а судијата Алфонс Орие, изјави дека
рокот „не е врежан во камен”. Сепак, додаде дека советот очекува
напори, овој рок да се испочитува.
Младиќ, кој беше уапсен во мај оваа година, по неколку години
поминати во бегство, е обвинет за геноцид, злосторства против
човештвото и кршење на законите и обичаите на војување во
војната во Босна и Херцеговина, помеѓу 1992 и 1995 година.
Миодраг Стојановиќ, член на тимот на одбраната на Ратко Младиќ,
за БИРН изјави дека е „несфатлива брзината со која судот сака да го
започне судењето на Младиќ”.
„Кога со ова би ја споредиле праксата на судот во Хаг, во случајот на
Горан Хаџиќ, бидејќи тоа е најнова ситуација, каде што беше најавено
дека судењето нема да почне до крајот на ноември 2012 година, а да
се споредува обвинението на Хаџиќ со обвинението на Младиќ би
било бесмислено ... Значи рокот кој е даден од страна на судијата
за предходна постапка, воведните зборови да бидат изнесени на 27
март, апсолутно би одело на штета на одбраната на генерал Младиќ
“, рече Стојановиќ.
Хаџиќ, поранешен претседател на Република Српска Краина (РСК),
пред Хашкиот трибунал е обвинет за злосторства против човештвото
и кршење на законите и обичаите на војување во војната во Хрватска
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во 1991 година и 1992 година. Тој беше уапсен во Србија на 20 јули
оваа година, по долгогодишно бегство.
Според мислењето на Стојановиќ, одлуката на Хашкиот трибунал да
прифати намалување на обвинението против Младиќ, од 196 на 106
кривични дела, колку што ги има во третото изменето обвинение,
нема значително да го намали обемот на работа за одбраната.
„Ова е скратување кое нема радикално да го намали обемот на работа
ниту на обвинителството, ниту на одбраната. Затоа, всушност, ова
би било само скратување на одредени настани по обвинението, што
не би предизвикало, така да кажам, некакво скратување, односно
намалување на обемот на работа“, рече Стојановиќ.
Од друга страна, Васвија Видовиќ, бранител пред Хашкиот трибунал
и пред Судот на БиХ во предметите на воени злосторства, истакнува
дека Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија
(МКТЈ) генерално „максимално ги почитува правата на одбраната”.
„Ако ги споредам нашите судови, вклучително и Државниот суд
и локалните судови, неспоредливо е почитувањето на правата на
одбрана пред трибуналот за воени злосторства во Хаг, отколку пред
локалните судови. Тие секогаш ги почитуваат правата на одбраната.
Не можам да кажам, во случаите што ги имав, дека имало сериозни
повреди на правата на одбраната“, рече Видовиќ.
Следна статусна конференција пред почетокот на судењето Младиќ
е закажана за 19 јануари 2012 година.
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Хаг е задоволен од
подготовките за судењето на
Младиќ
На статусната конференција пред Хашкиот
трибунал, судскиот совет најави дека е задоволен од
подготовките за судењето на Ратко Младиќ.

МКСЈ зграда. Фото Flickr ICTY

Судијата на Хашкиот трибунал, Алфонс Орие, изјави дека
изјаснувањето на Ратко Младиќ, на изменетото обвинение, кое сега
вклучува и обвиненија за убиства извршени во селото Бишево во
1995 година, е одложено, со оглед дека советот добил известување од
обвинетиот, кој се жали на лошо здравје.
Затоа, изјаснувањето на Младиќ, воен командант на Војската
на Република Српска (ВРС), по третото изменето обвинение,
дополнително ќе биде одржано.
„Советот е задоволен од напорите што двете страни ги направија
во подготовките за судењето“, рече судијата Орие на денешната
статусна конференција.
Покрај тоа, на конференцијата се дискутираше и за поднесоците
во однос на договорените и утврдени факти, што одбраната и
обвинителството треба да ги достават до судот.
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Орие истакна дека двете страни треба да го поднесат својот следен
извештај за договорените факти до 25-ти ноември.
Хашкиот трибунал го прифати барањето на обвинителството за
одложување на крајниот рок, во кој обвинителството на одбраната
треба да ѝ ги открие материјалите до 30 април 2012 година.
Судијата Орие рече дека советот го разгледувал налогот со кој се бара
доставување на сеопфатен извештај за целокупната здравствена
состојба на обвинетиот Младиќ.
Младиќ, кој беше уапсен во мај оваа година, е обвинет за геноцид
извршен во Сребреница во јули 1995 година и за геноцид над
несрпското население во осум други општини во Босна и Херцеговина
во 1992 година.
Обвинет е и за прогон на муслиманите и Хрватите низ Босна
и Херцеговина, за тероризирање на жителите на Сараево со
гранатирање и со снајперски напади и за земање на припадници
на мировните сили на ООН како заложници, во периодот од 1992 до
1995 година.
Во октомври, обвинителството го измени обвинението против
Младиќ, додавајќи ги и убиствата извршени во селото Бишина, а во
врска со геноцидот извршен во јули 1995 година.
Следната статусна конференција ќе се одржи на 8 декември 2011
година.
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Ратко Младиќ отсутен поради
болест
Во писмениот поднесок до судскиот совет на МКТЈ,
Ратко Младиќ најави дека нема да присуствува на
рочиштето закажано за 10 ноември оваа година,
поради болест.
JUSTICE REPORT
Младиќ, поранешен началник на Главниот штаб на Војската на
Република Српска (ВРС), требаше да се изјасни за изменетото
обвинение на сослушувањето на 10-ти ноември оваа година.
Меѓутоа, во писмениот поднесок, тој го информираше советот
на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија
(МКТЈ), дека не е во можност да присуствува на сослушувањето, но
дека за тоа разговарал со неговиот бранител, Бранко Лукиќ.
„Разбирам дека имам право да присуствувам на сите седници на
судскиот процес против мене, сепак, се откажувам од ова право
денеска и давам дозвола судската постапка да продолжи во мое
отсуство, но во присуство на мојот бранител“, вели Младиќ во
поднесокот.
Според обвинението, Младиќ по две точки е одговорен за геноцид
извршен над околу 8.000 Бошњаци во Сребреница во јули 1995
година, како и за геноцид над несрпското население во осум други
босански општини во 1992 година.
Се товари и за прогон на муслиманите низ цела земја, за тероризирање
на населението во Сараево со кампања на артилериски и снајперски
напади и за земање на припадници на мировните сили на ООН како
заложници, во периодот од 1992 до 1995 година.
Во октомври, обвинителството го измени обвинението против
Младиќ, додавајќи ги и убиствата извршени во селото Бишина, а во
врска со геноцидот извршен во јули 1995 година. Младиќ требаше на
ова рочиште да се изјасни по овие наводи.
Статусната конференција ќе се одржи на 10 ноември без присуство
на обвинетиот.
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Брамерц во посета на Белград
Главниот обвинител на Хашкиот трибунал,
Серж Брамерц, пристигна во Белград, со цел да
го финализира својот шестмесечен извештај за
соработката на Србија со Хашкиот трибунал.
Сепак, на дводневната посета на Брамерц како да не ѝ е дадено
политичкото значење, кое што некогаш го добиваа неговите посети.
Иднината на оваа земја веќе не зависи од тоа што Брамерц ќе
напише, бидејќи со апсењето на Младиќ и Горан Хаџиќ, беа отстрани
главните пречки на патот на Србија кон Европа.
Обвинителот сега бара информации за лицата што му помагале на
Младиќ, додека тој беше во бегство.
Во декември 2010 година, судот во Белград ослободи десет лица
обвинети дека му помагале на Младиќ. Како што објасни судот,
обвинителите не успеале да докажат дека осомничените ги
извршиле делата за кои што беа обвинети.
Во пресрет на посетата на Белград, Брамерц беше запрашан дали
сѐ уште треба „да се условува“ настојувањето на Србија за влез во
ЕУ, на што тој одговори дека ова е одлука „на Брисел, а не на Хаг“,
објави Б92.
Брамерц ќе го претстави својот извештај пред Советот за безбедност
на ООН, во средината на ноември.
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Можно скратување на
обвинението против Младиќ
Откако Хашкиот трибунал го отфрли барањето на
обвинителството да се подели обвинението против
Ратко Младиќ, главниот обвинител, Серж Брамерц,
изјави дека на оваа одлука нема да се жали, туку со
измените на постоечкото обвинение, ќе се обиде да
го забрза процесот.
JUSTICE REPORT
Брамерц за новинарите во Хаг изјави дека обвинителството ќе се
обиде да употреби колку што е можно повеќе писмени докази, со цел
да се скрати времето на директно испитување на сведоците и дека
ќе се потпре на веќе пресудените факти, односно наводи докажани
во другите судски процеси пред Хашкиот трибунал.
Според Брамерц, обвинителството ќе ги разгледа опциите за
„скратување” на обвинението против Ратко Младиќ, поранешен
командант на Војската на Република Српска (ВРС).
„Тешко е да се најде формула за скратување на обвинението и
да се биде внимателен да не се намали важноста и големината
на злосторствата за кои се товари Младиќ. Обвинителството во
овој случај, не го разгледува отфрлањето на компонентите од
обвинителниот акт во целост, секако, не оние кои се однесуваат
на етничкото чистење во општините, на опсадата на Сараево и
геноцидот во Сребреница“, објасни Брамерц.
Хашкиот
трибунал
претходно
го
отфрли
барањето
на
обвинителството, на Младиќ прво да му се суди за учество во
геноцидот во Сребреница во 1995 година, а потоа и за злосторства
извршени за време на војната во Босна и Херцеговина од 1992 до
1995 година.
Брамерц тврдеше дека поделбата на обвинението е потребно заради
загриженоста дека Младиќ можеби нема да го дочека крајот на
долготрајното судење, за кое се верува дека ќе трае и по 31 декември
2014 година, до кога треба да завршат сите процеси во Хаг.
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Веста за можното скратување на обвинението на Ратко Младиќ
негативно ја коментираа претставниците на жртвите на геноцидот.
Хатиџа Мехмедовиќ, претседател на здружението „Мајки на
Сребреница”, смета дека овој предлог на обвинителството е „фарса”
и дека повеќе не е ниту важно дали обвинението против Младиќ ќе
се скрати или не.
„Нека прават со него што сакаат. Тие да се плашеа дека нема да го
дочека крајот на судењето, ќе го уапсеа многу порано. Сè е фарса.
Нашите деца ги нема, а вистинската правда секако нема да го стигне
на овој свет. Меѓутоа, ако остане неказнет, злото ќе се повтори
повторно“, рече Мехмедовиќ за БИРН.
Според обвинението, Младиќ по две точки е одговорен за геноцид
извршен над околу 8.000 Бошњаци во Сребреница во јули 1995
година, како и за геноцид над несрпското население во осум други
босански општини во 1992 година.
Се товари и за прогон на муслиманите низ цела земја, за тероризирање
на населението во Сараево со кампања на артилериски и снајперски
напади и за земање на припадници на мировните сили на ООН како
заложници, во периодот од 1992 до 1995 година.
Хашкото обвинителство на 20 октомври до советот на Меѓународниот
кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) поднесе и
трето изменето обвинение против Младиќ.
Во измените, додадени се убиствата на повеќе од 30 Бошњаци во
затворот Сушица, во општина Бишина, извршени на 23 јули 1995
година.
Младиќ, поранешен началник на Главниот штаб на ВРС, беше уапсен
во Србија во мај оваа година, по долги години поминати во бегство.
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Отфрлен предлогот за
поделба на обвинението
против Ратко Младиќ
Хашкиот трибунал го одби предлогот на
обвинителството, обвинението против Ратко
Младиќ да биде поделено во два дела и да му се суди во
две одделни постапки.
JUSTICE REPORT
Алфонс Орие, претседателот на судскиот совет, го отфрли предлогот
на обвинителството, на Младиќ да му се суди прво за геноцид во
Сребреница, а потоа и за геноцид во другите општини, за злосторства
против човештвото и за кршење на законите и обичаите на војување,
дела извршени во периодот 1992-1995.
Орие изјави дека ова може да доведе до „нарушување на правото на
одбрана” на обвинетиот Младиќ, и дека таквиот начин на работа би
можел да биде голем товар за сведоците, бидејќи некои од нив би
морале во неколку наврати да доаѓаат да сведочат.
„Со оглед на овие фактори, советот смета дека не постои причина
за поделба на обвинението, бидејќи таквата поделба би била на
штета на обвинетиот и ќе доведе до тоа, судењето да биде помалку
ефикасно. Треба да се земе предвид и ризикот дека ова може да биде
и дополнителен товар за сведоците“, рече судијата Орие.
Обвинителството побара важечкото единствено обвинение против
Младиќ, да се подели на два дела, и да се одржат два судски процеси,
од кои првиот би бил по обвинението за геноцид во Сребреница,
во јули 1995 година, а вториот за прогон на несрпското население
во Босна и Херцеговина, за злосторства во Сараево и за земање на
меѓународни мировници како заложници.
Според обвинението, Младиќ по две точки е одговорен за геноцид
извршен над околу 8.000 Бошњаци во Сребреница во јули 1995
година, како и за геноцид над несрпското население во осум други
босански општини во 1992 година.
Се товари и за прогон на муслиманите низ цела земја, за тероризирање
на населението во Сараево со кампања на артилериски и снајперски
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напади и за земање на припадници на мировните сили на ООН како
заложници, во периодот од 1992 до 1995 година. Младиќ, поранешен
началник на Главниот штаб на Војската на Република Српска (ВРС),
беше уапсен во Србија во мај оваа година, по долги години поминати
во бегство.
Судскиот совет на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна
Југославија (МКТЈ) наведе дека здравствената состојба на Младиќ не
била разгледувана кога се одлучувало по барањето за одвојување на
обвинението, бидејќи странките „не понудиле информации за ова
во поднесоците”.
„Советот не доби медицински извештаи и смета дека ставовите на
странките за ова прашање се шпекулативни и несигурни”, стои во
одлуката.
Сепак, советот на МКТЈ го одобри барањето на обвинителството, во
обвинението за геноцид во Сребреница, да ги додаде и убиствата во
селото Бишина.
Во одлуката на судијата Орие, се вели дека со дополнување на
обвинението, ќе биде можно да се „утврдат вистинските прашања
во случајот”.
Советот на МКТЈ му даде на хашкото обвинителство рок од седум
дена да го дополни обвинението, по што Младиќ, на следното
појавување пред судиите, ќе може да се изјасни по дополнителните
делови.
Младиќ пред советот треба да се појави на 10 ноември оваа година,
кога ќе се одржи и статусната конференција.
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Ратко Младиќ „на
медицински третман”
Хашкиот трибунал потврди дека воениот командант
на Војската на Република Српска (ВРС) се наоѓа на
медицински третман.
АМЕР ЈАХИЌ САРАЕВО
„Некои медиуми објавија дека Младиќ имал пневмонија.
Потврдуваме дека тој во моментов е на медицински третман, но
не сме во можност да ја откриеме природата на овој третман“,
соопштија од службата за односи со јавноста на Хашкиот трибунал.
„Во врска со тврдењата на некои медиуми дека минатата недела
Младиќ колабирал, би сакале да истакнеме дека тие се целосно
невистинити. Како такви, овие неосновани шпекулации не можат во
никој случај да се доведат во врска со здравствената состојба, поради
која тој сега се наоѓа на лекарски третман“, стои во соопштението.
Младиќ, кој по неколку години бегство беше уапсен во Србија во мај
оваа година, е обвинет за геноцид, злосторства против човештвото
и кршење на законите и обичаите на војување, во војната во Босна
и Херцеговина.
На здравствени проблеми, Младиќ се пожали уште на последната
статусна конференција, кога рече дека сака да истрае и да дојде до
вистината.
„Сакам да живеам што подолго и да стигнам до слобода. Јас сум на
69-годишна возраст и имам сериозни здравствени проблеми. Ќе се
борам за да истрајам. Не се бранам себеси, ниту генералот Младиќ.
Ја бранам Република Српска, Србија и целиот народ“, рече Младиќ на
6-ти октомври оваа година.
Серж Брамерц, главниот обвинител на Хашкиот трибунал, за
медиумите во регионот изјави дека Хашкото обвинителство наскоро
ќе поднесе предлози за забрзување на судењето на Младиќ.
Хашкото обвинителство побара во август оваа година, обвинението
против Младиќ да се подели и да се одржат два процеси, првиот
по обвинението за геноцид во Сребреница во јули 1995 година,
а вториот по обвиненијата за прогон на несрпското население во
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Босна и Херцеговина, за злосторства во Сараево и за земање на
меѓународни мировници како заложници.
Одбраната на Младиќ се спротивстави на ова барање, велејќи дека
на тој начин би биле повредени правата на обвинетиот. Хашкиот
трибунал ќе донесе одлука за овој предлог, во наредниот период.
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Младиќ: „Сакам да живеам
што подолго”
Судскиот совет на Хашкиот трибунал
на статусната конференција побара од
обвинителството да размисли, кои точки од
обвинението против Ратко Младиќ, можат да бидат
отфрлени.
Судијата, Алфонс Орие, на статусната конференција не го објаснуваше
подетално ова барање на судскиот совет, врзано за обвинението во
кое се наведени злосторствата извршени во 23 општини во Босна и
Херцеговина.
На статусната конференција беа разгледувани прашањата поврзани
со подготовките за судењето на Младиќ, поранешен началник на
Генералштабот на Војската на Република Српска (ВРС), кој е обвинет
за геноцид, злосторства против човештвото и кршење на законите
и обичаите на војување.
Младиќ се пожали дека неговата здравствена состојба е влошена, но
рече дека сака да истрае и да дојде до вистината.
„Сакам да живеам што подолго и да стигнам до слобода. Јас сум на
69-годишна возраст и имам сериозни здравствени проблеми. Ќе се
борам за да истрајам. Не се бранам себеси, ниту генералот Младиќ.
Ја бранам Република Српска, Србија и целиот народ“, рече Младиќ.
Судијата Орие сугерираше дека тој треба да се фокусира на својата
одбрана, наместо на одбраната на “други луѓе, ентитети или
организации, кои овој суд не ги гони”.
Обвинетиот рече дека има ужасна болка поради камен во бубрегот и
апелираше до РС и Србија да му овозможат преглед кај лекарите, кои
што го лечеле во претходните години.
Младиќ, исто така, се пожали бидејќи тимот на одбраната, што тој
го барал, сѐ уште не е комплетиран, на што судијата му одговори оти
проверките сѐ уште траат. Младиќ изјави дека судиите и персоналот
на Трибуналот не ги смета за непријатели, но дека нема да подлегне
на одредени притисоци.
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„Колку повеќе притисок вршат врз мене, толку сум посилен.
Утрово имав посета од амбасадата на Франција. Дојде еден господин
од амбасадата, со кого разговарав во ходникот. Донесе чанта со
материјал“, рече Младиќ, по што судијата го прекина, истакнувајќи
дека треба да зборува за својата здравствена состојба.
Во обвинението по две точки Младиќ се товари за геноцид, во
Сребреница и во други општини во БиХ, како и за кампања на
артилериски и снајперски напади на Сараево и за земање на
припадници на ООН како заложници.
Обвинителството во Хаг побара обвинението против Младиќ да
биде поделено и да се одржат два процеси, првиот по обвинението
за геноцид во Сребреница во јули 1995 година, а вториот по
обвиненијата за прогон на несрпското население во Босна и
Херцеговина, за злосторства во Сараево и за земање на меѓународни
мировници како заложници.
Одлуката за ова барање сè уште не е донесена, а обвинетиот на
сослушувањето изрази желба постапката да се води хронолошки.
„Ме лути што ја споменувате Сребреница, почнете од 1991 година,
кога дојдов во Книн. Она што го знам и што е вистина, ќе го кажам“,
рече Младиќ.
Следното сослушување ќе се одржи на 10 ноември оваа година.
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Ратко Младиќ отстранет од
судницата
Обвинетиот за воени злосторства, Ратко Младиќ,
беше отстранет од судницата, откако одби да
се изјасни за вината, а потоа и го попречуваше
претресот.
DENIC DŽIDIĆ, ERNA MAČKIĆ
„Не ми давате бранител, не сте суд ... Не ми давате да дишам“, рече
Младиќ откако судијата Алфонс Орие, почна да го чита обвинението.
Орие неколку пати го предупреди Младиќ поради попречувањето
на работата на судскиот совет, поради што беше донесена одлука,
обвинетиот да биде отстранет од судницата. Недолго потоа Орие
додаде дека судскиот совет евидентирал оти Ратко Младиќ се
изјаснил за невин по обвинението за воени злосторства во БиХ.
Додека обвинетиот го водеа надвор од судницата, многу жртви
кои присуствуваа во јавната галерија во судницата на Хашкиот
трибунал, негодуваа и коментираа дека „ниту неговите жртви не
можат да дишат“. Го нарекоа „убиец на бошњачкиот и на српскиот
народ“.
Младиќ, поранешен командант на Главниот штаб на Војската на
Република Српска (ВРС), беше уапсен во Србија на 26 мај оваа година,
по повеќе од 16 години поминати во бегство. Младиќ е обвинет за
геноцид и злосторства против човештвото и кршење на законите и
обичаите на војување во војната во БиХ, од 1992 до 1995 година.
Според обвинението, Младиќ е обвинет по 11 точки за геноцид
извршен во 1992 година во седум босански општини, а во 1995
година извршен во Сребреница.
Обвинителството во Хаг го товари и за прогон на несрпското
население во 20 општини во БиХ, за земање на мировници на
Обединетите нации како заложници во 1995 година и за кампања
на снајперски и артилериски напади на Сараево, при што загинале
стотици луѓе, вклучувајќи и деца и жени.
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Обвинетиот беше префрлен во притворот во Хаг на 31 мај оваа
година, а на првото појавување пред судиите, на 3 јуни оваа година,
го бранеше привремениот бранител, Александар Алексиќ.
На првото појавување, Младиќ побара дополнително време за да
се запознае со обвинението, пред да се изјасни за вината. На оваа
расправа, Младиќ побара да му се обезбеди присуство на адвокатот
Милош Шаљиќ од Белград, кој го застапувал додека бил во притворот
за екстрадиција, како и на рускиот адвокат, Александар Мезјајев.
„Барам да бидат двајцата адвокати, Шаљиќ и Мезјајев. Саљиќ беше
воен судија. Ме посети во ќелијата и зборувавме четири часа.
Ве молам да дојде и Мезјајев да се запознаеме и со мојот син да
направиме концепт за одбраната“, рече Младиќ.
Судијата Орие изјави дека секретаријатот на Трибуналот ги
разгледува квалификациите на Шаљиќ и Мезјајев.
Адвокатот Алексиќ, кој присуствуваше на ова сослушување, рече
дека обвинетиот одбива да соработува со него во последните
неколку дена и дека поради тоа бара да биде разрешен. Судскиот
совет го отфрли предлогот Алексиќ да го напушти ова рочиште, а
судот го обврза да ги прими документите што обвинителството ги
обелодени за одбраната, и да го застапува обвинетиот.
„Кога на Младиќ ќе му биде именуван главен бранител, Вие, Алексиќ,
ќе ги предадете документите што сте ги примиле, за некаде да не се
загубат“, рече Орие.
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Протест за пренасочување на
вниманието кон жртвите на
војната
Денешните протести во Сараево ќе се обидат да го
привлечат вниманието на јавноста од судењето на
обвинетиот Ратко Младиќ, на жртвите на војната
во Босна и Херцеговина, која траеше од 1992 до 1995
година.
ЕЛДИН ХАЏОВИЌ
Пред уште едно појавување на Младиќ пред Меѓународниот кривичен
трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ) во Хаг, организаторите
на протестот се надеваат дека ќе привлечат илјадници граѓани на
плоштадот „Децата на Сараево“, за да го привлечат вниманието на
медиумите на тековните проблеми на жртвите на Младиќ.
„На плоштадот планираме да собереме околу 20.000 луѓе, со цел да
ја алармираме босанската јавност и светот, за реалните потреби
на жртвите, кои секогаш се оставени на страна“, рече, Мурат
Тахировиќ, претседател на Здружението на логорски затвореници
на Босна и Херцеговина.
„Медиумите, политиката и јавноста, генерално му посветуваат
премногу внимание на еден човек, Ратко Младиќ, кој е еден од
најодговорните за масовните воени злосторства и убиства“, додаде
тој.
Меѓу организаторите на протестите се здруженијата на
преживеаните, здруженијата на логорските затвореници, воените
ветерани и членовите на семејствата на жртвите, кои сѐ уште
чекаат правда. Тие ги повикуваат граѓаните од цела земја, да се
соберат како живи сведоци на акциите на Младиќ.
Младиќ, воен командант на Војската на Република Српска, 16 години
беше еден од најбараните осомничени за воени злосторства во
светот. Тој беше уапсен во Србија на 26 мај, а пред Трибуналот му се
суди за геноцид и други злосторства против човештвото, извршени
за време на босанската војна 1992-1995.
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Србија го тргна семејството
на Ратко Младиќ од „црната
листа”
Семејството на осомничениот за воени злосторства,
Ратко Младиќ, е тргнато од црната листа на Србија,
со што, по неговото апсење во мај, на членовите
на семејството, им се овозможува да ја напуштат
земјата.
БОЈАНА БАРЛОВАЦ
Српската влада им издаде нови биометриски пасоши за членовите
на семејството на Ратко Младиќ, кои сега можат да го посетат во
Хаг, каде што воениот командант на Војската на Република Српска
(ВРС) се наоѓа, откако на 26 мај беше уапсен во Србија, а потоа и
екстрадиран, за да се соочи со обвиненијата за воени злосторства.
Неговиот син, Дарко Младиќ, ги потврди овие информации, што
значи дека семејството Младиќ сега може да ја напушти Србија.
Дарко додаде дека не знае дали семејството ќе биде симнато и од
црната листа на ЕУ.
„Штом ќе можеме да патуваме, ќе одиме таму”, рече Дарко Младиќ
во вторникот, за локалните медиуми.
Според „Вечерње новости”, тоа би можело да значи дека на сопругата
на Дарко, Билјана, ќе ѝ биде дозволено да се врати на работа во
Телеком Србија, од каде што во ноември 2008 година доби отказ. Таа
изјави оти ја отпуштиле, бидејќи Младиќ бил во бегство.
Младиќ, кој беше уапсен по 15 години поминати во бегство, се
соочува со обвиненија за геноцид, воени злосторства и злосторства
против човештвото, извршени за време на конфликтот во Босна
и Херцеговина. Сѐ уште не е познато кои адвокати ќе бидат во
неговиот тим кој што ќе го брани.
Во меѓувреме, Младиќ, од болницата во притворниот центар,
е префрлен во редовен притвор, но нема контакт со другите
затвореници.

- 642 -

РАТКО МЛАДИЌ
ОД ГЕНЕРАЛ ДО ХАШКИ ОСУДЕНИК

Иако последната деценија животот на Младиќ беше тајна, неговата
иднина ќе биде како бесконечен ден.
Од сега, па натаму, дом на поранешниот водач на босанските Срби,
ќе му бидат 15 квадратни метри во затворската ќелија, во која има
кревет со душек и перница, компјутер без пристап до интернет,
сателитска ТВ, табла за пишување, работна маса, алуминиумски
мијалник и чиста постелнина и крпи.
Животот на притворениците во Хашкиот трибунал, кои се наоѓаат
во затворскиот комплекс во селото Шевенинген во Хаг, тече по строг
распоред.
Ќелиите се отвораат рано наутро, кога одредени затвореници одат
на суд, додека други ја започнуваат својата секојдневна рутина.
На притворениците им е дозволено да се движат на својот кат, да
поминуваат извесно време со другите притвореници, да гледаат
сателитска телевизија, да читаат весници од поранешна Југославија,
да учат англиски јазик, да ја подготвуваат својата одбрана, играат
тенис или да вежбаат во спортската сала.
Единицата за притвор во Шевенинген, исто така, обезбедува
професионална терапија и духовни содржини.
Оние чии ќелии се на ист кат, можат да учествуваат во групни
активности, како што се часови по англиски јазик или религиозни
активности.
Дозволени се дневни посети на семејствата и пријателите и
консултации со нивните адвокати. Сѐ уште не се знае со кого Младиќ
ќе ги врши овие консултации.
Како и сите други, така и Младиќ ќе може да помине еден час дневно
на свеж воздух. Околу пладне ќе биде повторно заклучен во својата
ќелија, додека трае преземањето на смените и додека персоналот
руча.
По темелниот лекарски преглед во Шевенинген, медицинскиот
персонал постојано ќе го следи здравјето на Ратко Младиќ, кој има
69 години и ќе му биде обезбедено лекување, ако биде потребно.
Првиот што беше притворен во Шевенинген, беше Душко Тадиќ,
воен политичар и член на паравоените сили на босанските Срби,
во април 1995 година. Оттогаш, во Шевенинген, во различни
периоди, поминале околу 160 лица. Според сегашниот капацитет на
единицата за притвор, во неа има место за 64 лица.
Оние кои се осудени, не се наоѓаат во единицата, туку се префрлаат
во затвори надвор од Холандија.
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Поделени мислења во Србија
по првото појавување на
Младиќ пред Хашкиот
трибунал
Првото појавување на Ратко Младиќ пред судот
за воени злосторства на ООН во Хаг, предизвика
спротивставени мислења во Србија. Едни изразуваат
поддршка за обвинетиот, а други, пак, изразуваат
задоволство што тој конечно ќе се соочи со
правдата.
БОЈАНА БАРЛОВАЦ БЕЛГРАД
„Толку сум заситен со случајот на Младиќ, што одбивам да слушам
вести за него”, вели Марко Добриќ за Балкан инсајт, додавајќи дека
Младиќ требало да биде уапсен уште пред 16 години и оти нема
потреба сега да се прави многу врева околу тоа.
„Иако никогаш не е доцна (за правда), срамно е што Србија го
уапси овој човек дури сега, кога на демократите очајно им треба да
добијат статус на кандидат за ЕУ, за да победат на следните избори”,
нагласува Добриќ. Неуспехот на Србија да го уапси Младиќ беше една
од главните пречки на патот на оваа држава кон ЕУ.
Младиќ, кој беше уапсен на 26 мај во Србија, по 16 години поминати
во бегство, на судењето во Хаг се соочува со обвиненија за геноцид
и други воени злосторства и злосторства против човештвото,
извршени за време на босанската војна.
Во своето прво појавување пред Хашкиот трибунал, кое беше
емитувано во живо на српската телевизија, Младиќ одби да се
изјасни за вината. Затоа доби уште 30 дена, по кои повторно ќе биде
замолен да се изјасни.
Пред судот изјави дека бил „многу болен човек” и неколку пати
повтори дека ја бранел својата земја и својот народ.
Иако голем дел од граѓаните на Србија го одобруваат апсењето на
Младиќ, постојат и такви кои го поддржуваат.
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Душка Богдановиќ, сé уште не може да поверува дека повеќе нема да
има претреси или извештаи за соработката на Србија со Хаг.
„Сѐ уште ми е неверојатно и шокантно дека Ратко Младиќ седи во
судница пред судија”, вели таа за Балкан Инсајт, додавајќи: „Сѐ
уште не сум сигурна дека тоа е навистина тој, бидејќи и не личи на
себеси“.
И за 62-годишната Горанка Павловиќ, сликата на Ратко Младиќ во
Хаг е шокантна, но на поинаков начин.
„Многу тажен момент, да видите некого, кој го бранел српскиот
народ, во судницата на овој т.н. меѓународен трибунал”, истакнува
Павловиќ.
Коментари со поддршка за Младиќ може да се прочитаат и на
интернет страниците. „Генерале, ниту еден од запад не ти е
достоен! Држи се храбро, со тебе сме“, се вели во еден коментар на
веб-страницата на ”Вечерње новости “.
„Младиќ е ХЕРОЈ, чист и едноставен! Беше тажно, но и предизвикува
лутина да се види еден голем човек, на постари години, понижен
на меѓународната телевизија!“, се вели во друг коментар на вебстраницата на Б92.
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Младиќ: Ја бранев својата
земја и својот народ
Осомничениот за воени злосторства, Ратко Младиќ,
во петок за прв пат се појави пред судот за воени
злосторства во Хаг, велејќи им на судиите дека е
„многу болен човек”.
БОЈАНА БАРЛОВАЦ, ЛУСИ СОМО
„Ја бранев својата земја и својот народ”, рече Младиќ во петокот, на
крајот од своето прво појавување. Оваа фраза, тој ја повтори неколку
пати, потенцирајќи пред судот оти „не убил никого, ниту во Либија,
ниту на некое друго место” и дека сака да живее за да ја доживее
слободата, по што претседателот на судскиот совет, Алфонс Орие,
го прекина.
Командантот на Војската на Република Српска (ВРС), се појави во
судницата на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна
Југославија (МКТЈ), три дена откако беше екстрадиран од Србија.
Младиќ, кој беше уапсен на 26 мај во Србија, по 16 години поминати
во бегство, во Хаг ќе се соочи со обвинение за геноцид и други воени
злосторства и злосторства против човештвото, извршени за време
на босанската војна.
Се товари за геноцид во Сребреница извршен над повеќе од 7.000
Бошњаци и за опсада на Сараево, во која загинаа и беа ранети
илјадници цивили.
На сослушувањето во петок, Младиќ формално го потврди својот
идентитет. Судиите го прашаа дали го прочитал и го разбрал
обвинението. Откако рече дека е „сериозно болен”, додаде дека
немал време да ги прочита сите документи што му биле дадени, по
неговото доаѓање во притворот во Хаг.
Кога судијата Алфонс Орие накратко му го прочита обвинението,
Младиќ рече дека ќе му треба повеќе од дозволените 30 дена да ги
разгледа „грозоморните” обвинувањата против него и да се изјасни.
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Додаде дека му треба повеќе од еден месец да ги прочита овие
„монструозни зборови”, кои, како што истакна, никогаш порано не
ги слушнал.
Советот му даде стандардни 30 дена за да го прочита обвинението,
пред повторно од него да биде побарано да се изјасни за вината. Ако
одбие да даде изјава, судот ќе заклучи дека се изјаснил за невин.
Судењето, повеќе од 15 минути, траеше како приватната седница
на која беше разговарано за здравјето на Младиќ. Иако на
сослушувањето не беше објавена информација за неговото здравје,
Младиќ рече дека не сака помош при одењето.
Членови на Судскиот совет во неговиот предмет се судиите Алфонс
Орие, Христоф Флуге и Баконе Џастис Молото.
Белградскиот адвокат, Александар Алексиќ, беше назначен за
привремен адвокат на Младиќ и тој го застапуваше за време на
неговото прво појавување пред Хашкиот трибунал.
Алексиќ, кој во моментов го брани Стојан Жупљанин, обвинет за
злосторства над несрпското население во БиХ во 1992 година, беше
назначен од страна на МКТЈ, бидејќи Младиќ сé уште не утврдил кој
ќе биде негов адвокат.
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01 ЈУНИ 2011

Младиќ ќе се појави пред
судот во петок
Обвинетиот за воени злосторства, Ратко Младиќ,
за прв пат ќе се појави пред Хашкиот трибунал во
петок, во 10.00 часот.
БОЈАНА БАРЛОВАЦ
Хеликоптерот, со кој, според претпоставките, Младиќ е префрлен во
Хаг / Фото: Фонет
Младиќ, во вторникот навечер беше ставен во изолациска ќелија
во притворската единица на Хашкиот трибунал, каде што чека
медицински преглед, пред своето прво појавување пред судот.
Младиќ (69) ќе помине комплетни медицински прегледи што ќе
ги изврши медицинскиот персонал на притворската единица.
Неговото здравје ќе биде постојано следено и ќе му биде даден
потребниот третман, објави Трибуналот.
Воениот командант на Војската на Република Српска (ВРС) пристигна
во Хашкиот трибунал, во вторникот вечер, откако беше екстрадиран
од Србија. Тој беше уапсен во северна Србија на 26 мај, по повеќе од
15 години поминати во бегство.
Младиќ, на судењето во Хаг, ќе се соочи со обвиненија за геноцид
и други воени злосторства и злосторства против човештвото,
извршени за време на босанската војна
Наскоро ќе биде објавен и датумот на неговото прво појавување пред
судот.
Кога ќе се појави пред судот, од Младиќ ќе биде побарано формално
да го потврди својот идентитет и да се изјасни по секоја точка
од обвинението. Ќе биде прашан и дали има замерки во врска со
сместувањето во притворот.
Според Трибуналот, притворската единица во која што е сместен
Младиќ, ги исполнува највисоките меѓународни стандарди за
третман на затворениците, и „се води на начин кој ги почитува
достоинството и правата на притворените лица и им ги пружа сите
потребни услови за подготовка на одбраната”.
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Во ќелијата од 15 квадратни метри, има кревет со душек и перница,
компјутер без пристап до интернет, сателитска ТВ, табла за
пишување, маса, алуминиумски мијалник и чиста постелнина и
крпи.
Амбасадорката на Босна и Херцеговина во Холандија, Миранда
Сидран-Камишалиќ, го посети обвинетиот Младиќ во притворското
одделение на Хашкиот трибунал во Шевенинген и му понуди
поддршка на Амбасадата на БиХ.
„Му понудив помош, доколку нешто му треба”, рече СидранКамишалиќ.
Милош Шаљиќ објави дека тој ќе биде еден од адвокатите на Младиќ,
додека другите членови на неговиот правен тим за одбрана не беа
обелоденети.
„И понатаму се расправа за имињата на другите адвокати, но сигурно
ќе бидат тоа адвокати кои што ги бранеле и другите обвинети
во Хашкиот трибунал”, изјави Шаљиќ за локалните медиуми во
вторникот попладне.
Во меѓувреме, Серж Брамерц, главниот обвинител на Хашкиот
трибунал, за РТС изјави дека екстрадицијата на Младиќ е важен
момент што долго време го чекале и жртвите, и меѓународната
заедница, и Хаг.
Брамерц, кој неколку дена пред апсењето на Младиќ, на Советот за
безбедност на ООН му поднесе негативен извештај за соработката на
Србија со Хаг, рече дека ќе даде позитивна оценка во својот усмен
извештај до ООН.
„Во мојот говор пред Советот за безбедност, иако ќе споменам
серијата пропусти, ќе инсистирам на фактот дека сме многу
задоволни што Србија исполни важна обврска”, рече Брамерц.
Српскиот претседател, Борис Тадиќ, изјави дека во тек е истрага за
луѓето вклучени во криењето на Ратко Младиќ.
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31 МАЈ 2011

Ратко Младиќ екстрадиран во
Хаг
Ратко Младиќ пристигна во Хаг и беше префрлен во
притворската единица на Хашкиот трибунал.
ТАНЈУГ, БАЛКАН ИНСАЈТ
Портпаролката на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна
Југославија (МКТЈ), Нерма Јелачиќ, за Балкан Инсајт изјави дека
Младиќ сега се наоѓа во притворот на Хашкиот трибунал.
Беше објавена ТВ снимка на која што се гледа како хеликоптерот
во кој што беше Младиќ, слетува покрај затворот во Шевенинген
во Хаг, веднаш по 21.00 часот. Во Ротердам од Белград пристигна со
авион на Владата на Србија, нешто пред 20 часот.
Поранешниот командант на Војската на Република Српска (ВРС),
пред Хашкиот трибунал ќе се соочи со обвиненија за геноцид и други
воени злосторства и злосторства против човештвото, извршени за
време на војната во Босна и Херцеговина. Младиќ (69), по 16 години
поминати во бегство, беше уапсен во Србија на 26 мај.
Претходно, во 17.30 часот, српската министерка за правда, Снежана
Маловиќ, одржа прес-конференција на која најави дека Младиќ ќе
биде екстрадиран во Хаг.
Откако судиите во Белград во вторникот ја одбија жалбата поднесена
против екстрадицијата, Маловиќ денеска попладне го потпиша
налогот за префрлање на Младиќ во Хаг, што беше последен
процедурален чекор.
Јелачиќ за Балкан Инсајт изјави дека е премногу рано да се каже,
колку долго би можело судењето на Младиќ да трае. Како што објасни,
тој ќе се соочи со 11 точки од обвинението, но времетраењето на
процесот ќе зависи и од бројот на сведоци што обвинителството и
одбраната ќе ги повикаат.
Младиќ, пред судскиот совет на Хашкиот трибунал ќе се појави ден,
два по неговото пристигнување во Хаг, изјави Јелачиќ.
„Ќе му биде прочитано обвинението, а од него ќе биде побарано да
се изјасни за вината“, објасни таа, додавајќи дека доколу Младиќ не
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се изјасни по обвинението, ќе добие дополнителни 30 дена за да го
стори тоа.
Ако после овој период повторно одбие да се изјасни, тогаш судот ќе
смета дека се изјаснил за невин.
Одлуката на српските судии да ја одбијат жалбата на Младиќ против
екстрадицијата, беше објавена во вторник, само неколку часа откако
обвинителот за воени злосторства, Бруно Векариќ, за новинската
агенција Танјуг, изјави дека Специјалниот суд за воени злосторства
го примил барањето и дека ќе биде формирана комисија од три
члена кои ќе го разгледаат.
Откако судијата во петок пресуди дека тој е способен да го следи
судењето и дека екстрадицијата може да биде допуштена, во
понеделникот вечерта, адвокатот на Младиќ, Милош Шаљиќ,
испрати по пошта жалба против екстрадицијата на неговиот клиент,
тврдејќи дека Младиќ е премногу болен за да биде префрлен во Хаг.
Шаљиќ во понеделникот ги информираше медиумите дека поднел
барање за формирање на независен тим лекари, за да ја утврдат
здравствената состојба на Младиќ.
„Верувам дека судењето нема да почне, бидејќи не верувам дека
Младиќ ќе го доживее почетокот на судењето“, им изјави Шаљиќ на
новинарите, пред Специјалниот суд во Белград.
„Неговата здравствена состојба е алармантна, па семејството
бара стручен тим составен од кардиолози, невролози, ортопеди и
гастроентеролози“, изјави Шаљиќ.
Во меѓувреме, Јелачиќ изјави дека не е прв пат обвинетите да се
обидуваат да докажат дека се премногу болни за да се соочат
со судењето, но дека судот заради ова никогаш не го отфрлил
обвинението.
„Секако, не е прв пат да дојде обвинет кој се обидува да докаже оти
е физички или психички неспособен да го следи судењето. Сепак,
досега не сме имале случај, трибуналот да прогласи некого за
физички или психички неспособен да го следи судењето“, рече таа.
На Младиќ, по апсењето, му беше дозволена посета од семејството, а
во вторник му беше дозволено да го посети гробот на неговата ќерка
во Белград, потврди Векариќ за РТС.
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26 МАЈ 2011

Ратко Младиќ
Хронологија на настаните што доведоа до апсење на
Ратко Младиќ.
БОЈАНА БАРЛОВАЦ
1943
Ратко Младиќ е роден во селото Божиновиќи во Босна и Херцеговина.
1945
Неговиот татко бил убиен додека го предводел партизанскиот напад
врз родното село на Анте Павелиќ, поглаварот на ХДЗ марионетската
хрватска држава од II светска војна
1961
Се запишал на Воената академија во Белград.
1965
По дипломирањето, својата кариера ја започнал како потпоручник.
Бил командант на вод, баталјон и бригада.
Август 1989 година
Бил унапреден во началник на Образовниот оддел на Третата воена
област во Скопје.
Јуни 1991
Станал заменик командант на Приштинскиот корпус на Косово, а
наскоро и началник на штабот на 9-тиот корпус на ЈНА, кој се борел
против хрватските сили во Книн.
Октомври 1991
Младиќ станал генерал мајор на ЈНА, која, под негова команда, се
борела во војната во Хрватска.
Август 1991 година
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Ги помага паравоените сили на хрватските Срби предводени од
Милан Мартиќ, во опсадата на селото Кијево.
Април 1992
Младиќ е унапреден во чин на генерал потполковник.
2 Мај 1992
Еден месец откако Република Босна и Херцеговина прогласи
независност, Младиќ и неговите генерали го опколија Сараево,
започнувајќи четиригодишна опсада на градот.
Мај 9, 1992
Ја презема функцијата од началникот на Генералштабот / заменик
командант на штабот на Втората воена област на ЈНА во Сараево.
Следниот ден, Младиќ ја презеде командата над штабот на ЈНА на
Втората воена област.
Мај 12, 1992
Како одговор на прогласување на независноста на БиХ од Југославија,
сепаратистичкиот парламентот на босанските Срби изгласа одлука
за формирање на Војската на Република Српска, именувајќи го
Младиќ за командант на Главниот штаб.
Март 1994
Неговата ќерка, Ана Младиќ, со пиштолот на својот татко, изврши
самоубиство во Белград.
Јуни 1994
Младиќ беше унапреден во генерал полковник.
Јули 1995 година
Војниците под команда на Младиќ, ги окупираа заштитените
енклави на ООН, Сребреница и Жепа, при што убија над 8.000
бошњачки мажи и момчиња и извршија етничкото чистење на
25,000-30,000 бегалци во областа Сребреница.
Август 1995 година
Претседателот на Републиката на босанските Срби, Радован
Караџиќ, го деградира Младиќ на ранг на советник, обвинувајќи
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го за загубата на два клучни српски града во западна Босна, кои ги
презедоа Хрватите.
Ноември 1996
Претседателот на Републиката на босанските Срби, Билјана Плавшиќ,
му ја одзема функцијата на Младиќ, но тој до ноември 2005 година
продолжил да добива пензија.
Јули 1995 година
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија (МКТЈ)
го обвини Младиќ за геноцид, злосторства против човештвото и
бројни воени злосторства.
ноември 1995
МКТЈ го проширува обвинението ставајќи му на терет и извршување
на геноцид, злосторства против човештвото и воени злосторства
извршени при нападот на Сребреница. Тој беше обвинет и за земање
на мировници на ООН како заложници.
Март 2000 година
Тој, наводно, бил виден во приватна ложа, опкружен со осум
телохранители, на фудбалскиот натпревар меѓу Кина и Југославија
во Белград.
Март 2000 година
Неговата професионална воена служба беше официјално завршена,
со декрет на претседателот на Република Српска, Мирко Шаровиќ.
Јануари 2002 година
Генералниот секретар на САД понуди пет милиони долари награда
за информација која ќе доведе до апсење на Младиќ и Караџиќ.
Јуни 2002
Српскиот парламент донесе закон за соработка со МКТЈ.
Декември 2004
Беше откриено дека до 2004 година, српската армија му пружила
засолниште и заштита на Младиќ.
Јуни 2005
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Хјуман рајтс воч ги повика Србија, ЕУ и НАТО да ги исполнат своите
законски и морални обврски и да ги уапсат Младиќ и Караџиќ,
нагласувајќи дека „жртвите од Сребреница не треба да чекаат уште
една деценија за да ја дочекаат правдата“.
Декември 2005
Српското Министерството за одбрана потврди дека Младиќ до
ноември 2005 година, добивал воена пензија од Србија и Црна Гора.
Февруари 2006
Романската влада, но и многу други домашни и странски медиуми,
објави дека Младиќ е уапсен во Романија, во близина на српската
граница со заедничка операција на романско-британските
специјалци. Обвинителот на МКТЈ, Карла дел Понте, ги негираше
информациите за апсење на Младиќ, барајќи од српската влада да
го пронајде, без натамошно одлагање.
Септември 2006
Српските власти процесираат лица осомничени за криење на
Младиќ. Откриена е мрежа на негови поранешни колеги од војската
на босанските Срби, пријатели и роднини кои му помагале на
Младиќ. Дојдено е до сознание дека тој, повеќе од една година,
живеел во зградата на улица “Јуриј Гагарин“.
Април 2006
Српскиот и црногорскиот парламент усвоија закон за замрзнување
на средствата на обвинетите од страна на МКТЈ.
Мај 2006
Разговорите меѓу Србија и ЕУ беа суспендирани, бидејќи српската
влада не успеа да го испочитува крајниот рок на ЕУ, за апсење на
Младиќ.
Јуни 2006
Се појавија шпекулации според кои Младиќ доживеал трет мозочен
удар и има мали шанси да преживее.
Јули 2006 година
Српската влада усвои акционен план за идна соработката со МКТЈ.
Мај 2007
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Националистичката организација “Српско национално движење
1389“ постави лажни улични знаци во Белград, именувајќи еден
булевар според Младиќ. Улицата беше преименувана една седмица
претходно во чест на починатиот реформистички премиер Зоран
Ѓинѓиќ, кој беше убиен во 2003 година. Неколку стотици следбеници
на Српската радикална партија се собраа во Белград за да изразат
поддршка за Младиќ.
Октомври 2007 година
Србија понуди награда од € 1.000.000 за информација која ќе доведе
до лоцирање или апсење на Младиќ.
Јануари 2009 година
“Српско национално движење 1389“ лепи постери со т.н. „вистини
Срби“, меѓу кои е и Младиќ. Анкета со која беа опфатени 1.050 лица
во Србија, открива дека дури две третини од Србите не би го предале
Младиќ.
Јуни 2009
Босанската државна телевизија емитуваше неколку видео снимки
покажувајќи како Младиќ живее слободно во Србија. Претседателот
на Националниот совет за соработка со Хашкиот трибунал Расим
Љајиќ, потврди дека снимката е стара и дека во март 2009, веќе била
предадена на Трибуналот.
16 Јуни 2010
Семејството на Младиќ поднесе барање, во согласност со закон, тој да
биде прогласен за мртов, бидејќи е отсутен повеќе од седум години
19 мај 2010
Трибуналот во Хаг соопшти дека во мај, од Србија ги добил
дневниците на Младиќ, кои се сметаат за клучен докази во неколку
тековни судски процеси во Трибуналот за воени злосторства на ООН.
28 Октомври 2010
Српската влада за десет пати ја зголеми наградата за информација
која ќе доведе до апсење на најбараниот осомничен за воени
злосторства на Балканот.
2 Ноември 2010
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Српската полиција пребара три локации (две во Белград и една во
Аранѓеловац), каде што се веруваше дека се наоѓаат лица блиски до
Младиќ.
26 Мај 2011
Српската полиција го уапси Ратко Младиќ во Србија.
16 мај 2012
Во Хашкиот трибунал започнува судскиот процес против Ратко
Младиќ.
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