




Udru`ewe porodica 
kidnapovanih i nestalih 
lica na Kosovu i Metohiji
Glavni i odgovorni urednik
Milijana M. Komarevi}
Kompjuterska obrada

i
[tampa 
“IN” Zemun
Tira` 1200 kom

Predsednik Udru`ewa
Verica Tomanovi}
Sekretar Udru`ewa
Olgica Bo`ani}
Ure|iva~ki odbor
Milanka Petrovi}

Pavle Kosti}
Dragana Majstorovi}

Gordana Risti}
Brankica Anti}

Milorad Trifunovi}
Negovan Mavri}
Velibor A|an~i}

* * *
Prvi broj ~asopisa iza{ao je 31.

avgusta 2004. godine,
izlazi tromese~no.

^asopis je objavqen uz svesrdnu
pomo}

Ministarstva 
za Kosovo i Metohiju
^asopis je besplatan
teku}i ra~un:
205-22276-93

Komercijalna banka A.D. Beograd
e-mail:udruzenjekidnest@yahoo.com
www.udruzenjeporodica.org.rs

EULEKS pod znakom pitawa
4

Zadwi ~as je da saznamo istinu

Konferencija u Sarajevu

Licitirawe dugo 13 godina
7

8

A gde su na{a prava? 15
Trgovina organima i daqe traje

16Imamo istinita svedo~ewa
19-22

•OTETA ISTINA • 3 •OTETA ISTINA •  

EULEKS skup i nesposoban 13

Potraga duga 12 godina
10

Sudbine
30-35

Sve unapred dogovoreno
29

Niko jo{ nije pod istragom
24

Vu~je srce
37

Napadi sa svih strana
36

6

SADR@AJ
OTETA ISTINA



Увод Извештајa Комитета за правна
питања и људска права Парламентарне
скупштине Савета Европе, који је у
име овог тела израдио Дик Марти,
усвојен је 25. децембра 2010. године.
Документ под називом “Нечовечно
поступање са људима и нелегална тр-
говина људским органима на Косову”
шокирао је светску јавност. След ужа-
савајућих чињеница, које су толико
пута узалуд биле понављане у нашој
јавности да је она на њих већ отупела,
запањио је сваког разумног и мислећег
човека. Није ни било чудо што је
Предлог резолуције Парламентарне
скупштине Савета Европе који је,
Марти израдио заједно са Извештајем,
на самом телу усвојен огромном већи-
ном гласова. У току расправе око пред-
лога прихваћен је амандман којим се
мењао наслов предлога. Тако је кона-
чан назив Резолуције „Истрага оптуж-
би о нечовечном поступању са људима
и нелегалној трговини људским орга-
нима на Косову“

Важна је тачка 19. Резолуције
којом се каже да Скупштина  позива:
19.1. државе чланице ЕУ и све друге
државе које учествују у раду ПССЕ да:
19.1.1. појасне овлашћења ЕУЛЕКС-а
или неког другог међународног право-
судног тела коме је дат мандат да спро-
веде темељна истрага таква да њихова
временска и просторна надлежност
може да обухвати сва кривична дела
повезана са сукобом на Косову;
19.1.2...” Могућност да истрагу око
отимања и касапљења људи ради про-
даје њихових органа обави ЕУЛЕКС и
даље је стављена у исту раван са
истрагом коју би спроводило неко
“друго међународно правосудно тело”.
Само дан након усвајања Резолуције
Дик Марти даје интервју за “Франк-
фуртске новости” из којег се види да
даје предност другој могућности, јер
ЕУЛЕКС држи неспособним да обави

ова посао. Представник организације
Аманда Мекре каже да  ХРВ сматра да
ЕУ треба да успостави „Специјално
тужилаштво ван територије Косова
или Албаније“. Гери Милер, члан
спољнополитичког одбора швајцарске
скупштине у изјави за Танјуг рекао је
да ће се Швајцарска залагати да истра-
гу обави Хашки трибунал, а ако то не
буде могуће, „онда треба размислити о
формирању специјалне инстанце“ коју
он назива „међународна истражна
комисија“. У ово ново тело не би тре-
бало да уђу представници ЕУ или САД
јер су те државе, највероватније, знале
за догађаје на Косову. Видљив је напор
оних који се залажу за изналажење
пуне истине да истрагу не обавља
ЕУЛЕКС већ нека нова међународна
правосудна институција.
Поставља се питање да ли је могуће

уобличавање једног оваквог суда/три-
бунала/комисије? Колики су, реално
гледано, његови домети и могућности?
Да ли ово тело може да буде заиста
независно? 

Нема никаквог разлога да се
верује да ће овај трибунал бити изузе-
так од описаног правила о упливу
политике у оснивање и рад оваквих
тела. То значи да ће преовлађујући
политички утицај у међународној
заједници одредити његову коначну
судбину. 

Међународна заједница је већ
пресудно утицала на проглашење неза-
висности КиМ од стране политичких
институција косметских Албанаца, и
пресудно утиче да се том недоношчету
удахне делотоваран живот. Шта више,
у тим покушајима успева да натера
садашњи режим у  Србији да сарађује
и буде од помоћи у том, неподобном
покушају да се од некадашњих побу-
њеника, терориста, али и злочинаца,
направи правна држава. Било какав
суд, домаћи или међународни, који би
радио у једном независном и непри-
страсном окружењу, без икаквих про-
блема би доказао да се врхушка теро-
ристичке и самозване ОВК упустила у
злочине најгоре врсте. Међутим, такви
докази би могли да наруше легитими-
тет политичких институција космет-
ских Оно што треба очекивати, у
првом реду, јесте даљи притисак на
осумњичене за ове ужасне догађаје да
нестану из политичког живота, управо
због могућности да они својим нару-
шеним угледом нанесу штету пројекту
независног Косова. Евентуално осни-

вање трибунала за нелегалну трговину
људским органима биће задржано на
нивоу претње и употребљено као сред-
ство за њихово дисциплиновање.
Уколико се буде инсистирало на пове-
заности између успеха трибунала и
неуспеха политичког пројекта независ-
ног Косова, трибунал сигурно неће
имати светлу будућност. Међународна
заједница односно средишта одлучи-
вања у њој ће у успеху рада трибунал
видети неуспех свог политичког
пројекта и обрнуто. У неуспеху трибу-
нала видеће успех независног Косова.
Стога је у интересу Републике Србије,
управо супротно од онога што се
могло чути у домаћој јавности послед-
њих дана. То значи да је неопходно да
се што мање наглашава веза независ-
ности Косова и застрашујућег садр-
жаја криминогених биографија буду-
ћих оптуженика новог трибунала.
Само тако може да се спречи штета,
иначе малим изгледима на успех,
новог трибунала. Српска државна

политика треба да буде прва која ће да
инсистира на томе да резултат рада
овог трибунала не сме да има било
какву везу са политичком будућношћу
Косова и Метохије. Што буде имао
мању везу са политиком то су његове
шансе да дође до истине о овим ужас-
ним догађајима веће. А истина је,
верујем да ће се многи сагласити, једи-
на бојева муниција којом Србија рас-
полаже, остало су ћорци.

Б. Р.
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Specijalna instanca za istragu o
trgovini organima

EULEKS POD 
ZNAKOM
PITAWA

Branislav Ristivojevi}



Дик Марти је 25 децембра прошле
године успео тамо где већина у самој
Србији није веровала да се то  може и,
а савезници ОВК били сигурни да је
тако шта апсолутно немогуће.
Доказао је не само постојање логора
ОВК у Албанији, већ и трговину орга-
нима. Али, да ли ће ’форсирање’
Хашима Тачија и избегавање Рамуша
Харадинаја, бити довољно да се рас-
кринкају недела ОВК, нарочито сама
трговина органима? И  није ли
медијска хајка на Западу против
Тачија само коначни знак да ће
“Змија“ морати да плати цех свог
одвајања од Немачке? Усвајањем
извештаја јесте покренут процес даље
истраге.
На једном од пет, помало избледелих
листова необичног документа,  отку-
цаних писаћом машином, под бројем
138 (од 154), налази се име Антона
Бишакуа. Списак представља попис
људи, Албанаца, који су током ратне
1999. године умрли у Кукешу.
Наводно, на њему су све саме избе-
глице. Но име Антона Бишакуа доказ
је да овде нису пописани само људи
умрли у избеглиштву, већ и особе које
је терористичка Ослободилачка војска
Косова убила у својим илегалним

затворима које су током сукоба
1998./1999. године и потом, држали у
тој земљи.

Случај трговине органима у
организацији ОВК први пут је постао
видљив након објављивања књиге
Карле дел Понте, бивше главне хашке
тужитељке. Она је кренула трагом
Меморандума који су Хашком трибу-
налу упутили неколико новинара аме-
ричког НПР радија а који су се још
2002. године, у својим истраживањи-
ма дешавања на Балкану, сусрели са
могућношћу да је овај злочин почи-
њен.   Истрага која је по објављивању
књиге кренула, често праћена непри-
хватљивим сензационализмом, довела
је до извесних резултата, упркос
одбијању власти на Космету и у
Албанији да помогну. Пре две године,
Савет Европе је одлучио да испита
наводе бивше хашке тужитељке и за
то овластио човека који је добио
битку са моћном ЦИА-ом и америч-
ком администрацијом - Дика Мартија.

Оно што се данас може рећи о
овом злочину је да је био повезан са
класичним организованим кримина-
лом, да су индиције да се овако нешто
дешава постојале чак и пре 2002.
године, и да је његова шема, као и

починиоци, мање више позната.
До свега овога дошли су и

истражитељи Дика Мартија у двого-
дишњој истрази. Мартијева је истрага
отишла даље у једном од праваца, пре
свега захваљујући доступности
извештаја страних обавештајних
служби. Мартију је, дакле, успело да
дође и до чувеног извештаја немачког
БНД-а из 2005. године који тешко
терети Хашима Тачија (немачки
медији и политички аналитичари су
пре две године, приликом хапшења
тројице агената БНД-а, сумњали да је
то био неспретан Тачијев одговор
управо на тај извештај), али и докуме-
ната америчког ФБИ-ја, ЦИА, британ-
ске Ми 6, грчког ЕСП... Испоставило
се да су ови документи и те како вред-
ни и за разјашњење могуће трговине
органима. Не знамо шта је Марти
нашао у документима грчких служби,
али знамо да је управо војна тајна
служба ове земље 2004. године разот-
крила и разбила велики ланац тргови-
не органима малoлeтника из домова
за незбринуту децу, или децу са
посебним потребама у самој
Албанији. Албанске власти су потом
процесуирале неке од лекара упетља-
них у ову страшну страну медицине.
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Memorandum otkrio tragDA LI ]E MARTIJEVA ISTINA NADJA^ATI

U Crkvi svetog Marka u Beogradu
obele`i}e se 28. juniPOMEN STRADALNICIMA

Vidovdan je za porodice kid-
napovanih i nestalih lica na Kosovu
i Metohiji tu`an praznik. Kao i
svakog 28. juna ~lanovi porodica
stradalih Srba na Kosmetu pre i
nakon dolaska me|unarodnih
mirovnih snaga na te prostore
obele`i}e u Crkvi svetog Marka u
Beogradu taj dan kao dan kada se
zajedni~ki pomiwu sve `rtve, kid-
napovani, nestali i ubijeni.

Parastos i liturgija }e se
odr`ati u devet, odnosno 11 sati, pa
Udru`ewe porodica kidnapovanih i
nestalih lica na Kosovu i Metohiji
poziva sve svoje ~lanove, ali i ostale
gra|ane da do|u u Цrkvu i ispred
spomenika stradalima nadomak we
odaju po{tu senima nastradalih
Srba i nealbanaca.

M.M.K.



Povodom izve{taja Dika
Martija Udru`ewe porodica kid-
napovanih i nestalih na Kosmetu
i Udru`ewe kidnapovanih i ubi-
jenih odr`alo je konferenciju za
{tampu 24. marta i dalo podr{ku
izve{taju podse}aju}i javnost,
na{u i stranu, da su nakon 13 god-
ina borbe za `ivote najmilijih
saznali stravi~ne podatke da su
wihovi ~lanovi kidnapovani i
nestali bili `rtve najmon-
struoznijih zlo~ina, nezabele-
`enih u istoriji civilizovane
Evrope.

- Kona~no smo do`iveli
da je jedan odgovoran, nepopu-
stqiv i principijelan ~ovek
gospodin Dik Marti, specijalni
izvestilac SE napisao izve{taj o
nehumanom tretirawu osoba i
ilegalnoj trgovini qudskim
organima na Kosovu i Metohiji.
Na osnovu ovog izve{taja iz-
glasana je Rezolucija sa ogromnom
ve}inom glasova kojom se od
Me|unarodne zajednice tra`i da
bez oklevawa rasvetle ovaj slu~aj.
“Ja sam istra`iva~ i izve{taj
sadr`i veoma ta~ne detaqe.
Pravi je skandal {to su zat-
varane o~i pred kriminalnim
delovawem pojedinih krugova
koji su dovedeni na vlast u
Pri{tini - rekao je g-din Dik
Marti. Ima stvari koje ne radimo
iz hrabrosti ve} i zbog toga da
bismo o~i u o~i mogli da
pogledamo svoju decu, i decu na{e
dece,”- citirala ga je predsednica
Udru`ewa Verica Tomanovi}.

U haoti~nom periodu
nakon 10. juna 1999. godine i pot-
pisane Rezolucije SB UN 1244
kojom je garantovana bezbednost i
sigurnost svih gra|ana na Kosovu
i Metohiji prekr{ene su @enevs-
ka konvencija o qudskim pravima,
Drugi dopunski protokol, Re-
zolucija o prisilnom zatvarawu,
Ha{ka deklaracija, i druga akta.
Hiqade Srba i nealbanaca je ubi-
jeno kidnapovano i nestalo na

o~igled Me|unarodnih snaga,
KFOR-a, UNMIK-a, MKCK,
Lekara bez granica i mnogih
nevladinih organizacija. Neka-
`weni su mnogi zlo~ini koji su
direktno ili indirektno bili
pod kontrolom OVK. Me|unarod-
ni faktori su za`murili pred
ovim zlo~inima, imaju}i za ciq
da uspostave stepen kratkoro~ne
stabilnosti. Na`alost, mnogi
dosijei i dokazi KFOR-a su
nestali i odneti u mati~ne zemqe
nakon zavr{ene misije, - naglasi-
la je ona isti~u}i da godinama
tra`e povra}aj te dokumentacije,
zapo~iwawe istraga zlo~ina,
otkopavawe grobnica ali na-
`alost, i daqe ne postoji poli-
ti~ka voqa da se ovo re{i.
Obra}ali smo se me|unarodnim
institucijama na Kosovu i
Metohiji, Savetu Evrope, Uje-
diwenim nacijama, MKCK, i
mnogim zna~ajnim pojedincima
ali je rezultat izostao. Za{to?

Za{to su srpske `rtve
diskriminisane, za{to se
zamewuju zlo~inci i `rtve,
za{to nam se i daqe otima isti-
na? A imali smo podatke da su
`ivi...Danas, 12 godina od po-
~etka bombardovawa na{e zemqe
kada je stradalo vi{e hiqada
nevinih qudi, ubijeno i masakri-
rano na na~in nedostojan ~oveka
21 veka tra`imo:

*Da Savet bezbednosti
UN uspostavi mehanizam za
sveobuhvatnu i nezavisnu krimi-
nalisti~ku istragu, koja bi se
iskqu~ivo bavila Izve{tajem
SE o trgovini qudskim organima
na Kosovu i Metohiji, i zemqama
u okru`ewu.

* Da istraga bude hitna, i
pod Me|unarodnim mandatom,
odgovorna pred me|unarodnom
javno{}u, sa efikasnom za{titom
svedoka kako bi se garatovalo
wihovo kredibilno svedo~ewe.
^lanovi  porodica imaju pravo na
identifikacije o ~iweni~nom

stawu i preduzetim merama -
rekla je Tomanovi}eva nagla-
{avaju}i da se od na{ih dr`avnih
institucija zahteva da sudbina
kidnapovanih i nestalih lica
bude dr`avni problem broj jedan
u nastavku dijaloga Beograda i
Pri{tine, da se porodicama
`rtava prizna status palih bora-
ca jer oni to i jesu, i to zaslu`uju
jer su ovi monstruozni zlo~ini
zlo~ini sa elementima genocid-
nosti i etni~kog ~i{}ewa.
Na{e porodice su zbog skrivawa
istine me|unarodnih institucija
psihi~ki i egzistencijalno uni-
{tene gubitkom ~lana porodice i
progonom sa vekovnih ogwi{ta.
Na`alost, do danas nije ni{ta
ura|eno na wihovom socijalnom

zbriwavawu ili povratku.
Zato sa nadom o~ekujemo

zapo~iwawe prave nepristrasne
istrage u ciqu pronala`ewa
na{ih voqenih ili wihovih
posmrtnih ostataka. Podr`avamo
napore g-dina Dika Martija da do
kraja  istraje u obelodawivawu
zlo~ina u~iwenih prema ~lanovi-
ma na{ih porodica.
I to da bude istina - ali ona
prava - zakqu~ila je predsednica
Udru`ewa Verica Tomanovi}.

M.M.K
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Reagovawe dva kosmetska udru`ewa povodom izve{taja Dika Martija 
Konferencija u Media centru

ZADWI JE ^AS DA SAZNAMO ISTINU
Imperativ je rasvetqavawe sudbina svih kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji. 

Dik Marti: Od wega je sve krenulo



Na dvanaestogodi{wicu bo-
mbardovawa na{e zemqe i povodom
izve{taja specijalnog izvestioca
Saveta Evrope Dika Martija o
trgovini organima i rasvetqavawu
sudbina kidnapovanih i nestalih
lica na Kosovu i Metohiji 24. marta
ove godine u Medija centru u
Beogradu odr`ana je konferencija za
novinare Udru`ewa porodica kid-
napovanih i nestalih lica na
Kosmetu i Udru`ewa kidnapovanih i
ubijenih.

Diskusiji o ovoj potresnoj
pri~i i tragediji Srba i nealbanaca
pre i posle dolaska me|unarodnih
mirovnih snaga na Kosmet predhodi-
lo je prikazivawe dokumentarnog
filma o pogromu Srba, ru{ewu crka-
va i manastira, pqa~kama, ubistvi-
ma, kidnapovawima i izbegli~kom
`ivotu. Prikazane su potresne pri~e
~lanova porodica koje i po 13 godina
tragaju za svojim nestalim i napori-
ma da ih prona|u, jo{ od prvih otmi-
ca u 1998. godine.

Govore}i o tragediji koja je
zadesila porodice predsednica
Udru`ewa porodica kidnapovanih i
nestalih lica na Kosmetu Verica
Tomanovi} je rekla da je patwa Srba
u raseqeni{tvu mnogo te`a, a pogo-
tovo ~iwenica da su porodice ne-
mo}ne da se izbore za potpunu istinu
o otetim qudima. Ne ~iwewe i
nepo{tovawe mnogobrojnih me|unar-
odnih dokumenata koje su usvojile
Ujediwene nacije, porodice kidnapo-
vanih i nestalih lica dovode do
o~aja. One su svoj `ivot podredile
tragawu za svojim otetim ~lanovima
i ta borba jo{ uvek neprekidno traje.

Da je 24. mart pre 12 godina u
najve}em delu opredelio sudbinu
qudi sa Kosova i Metohije vidi se po
“rezultatima” intervencije me|unar-
odne zajednice. Bombardovawe ni{ta
nije re{ilo, ali je ~itav niz izuzetno
negativnih posledica doveo do prog-
ona, ubistava, kidnapovawa i ru{ewa
zemqe - rekao je u svom izlagawu
predsednik Komisije za nestala lica
Vlade Republike Srbije, Veqko
Odalovi}.

- Podstaknut je talas nasiqa
aKosmetom upravaqaju danas oni koji

su najodgovorniji za zlo~ine i sud-
binu prognanog, kidnapovanog i ubi-
jenog stanovni{tva - rekao je Oda-
lovi} pitaju}i se da li je moralo da
se ~eka 12 godina da jedna kredibilna
me|unarodna organizacija prizna da
se na Kosmetu 1998. godine dogodio
stra{an zlo~in, da se oni i danas
de{avaju i da se jo{ uvek traga za 524
nestalih Srba i nealbanaca. U Diku
Martiju vidimo nadu odnosno jedan
presudan momenat da }e neko smo}i
snage da uka`e i po prvi put sa tako
visokog mesta konstatuje ~iwenice
koje su dugo skrivane. 

Uz ukazivawe na po~iwenu
trgovinu organima Dik Marti je
prvi put objektivno opisao stawe
nemo}i  me|unarodne zajednice da
spre~i zlo~ine. Wihovi partneri su
oni koji su bili po {umama, {to gov-
ori o sprezi koja je dala pora`aju}i
tok me|unarodnoj misiji. On je
istakao da nije dobro {to me|unaro-
dna zajednica tako dugo licitira ko
}e da radi na ovom slu~aju. A dokazi
je optu`uju  da nije ispunila zadatke,
{to potvr|uje i prepiska ujediwenih
nacija i Tribunala.

Karla del Ponte nije uradi-
la svoj posao za svoga mandata i to je
nanelo veliku {tetu u postizawu
pravde, ali je dobro {to je to makar i
sa zaka{wewem svojom kwigom iz-
nose}i ~iwenice koje je sakupila -
rekao je Odalovi}.

Predsednica Udru`ewa po-
rodica kidnapovanih i ubijenih
lica na Kosmetu i predsedavaju}a
Koordinacije srpskih udru`ewa na
prostoru biv{e Jugoslavije Nata{a
[}epanovi} je naglasila
da nikada do sada nije
toliko u~iweno za po-
rodice stradalih, koliko
je to ura|eno od objavqi-
vawa izve{taja Dika Mar-
tija. I pored ~iwenice da
je u~iweno sve od strane
oba udru`ewa da istina
prodre u {iru javnost, ona
nije prihva}ena sve dok
svetski mo}nici nisu
po~eli da govore istim
jezikom. Nije samo Kosmet
masovna grobnica, ve} je to

i Albanija koja je bila logisti~ka
baza i steci{te zlo~inaca. Zato je ta
zemqa du`na da nam nadoknadi
moralnu i materijalnu {tetu - rekla
je Nata{a [}epanovi}, nagla-
{avaju}i da nikoga do sada nije bilo
briga {ta se de{avalo na Kosmetu jer
je vladao zakon predrasuda o “lo{im”
Srbima i da srpske `rtve nisu bile
va`ne. Pravda mora da se zadovoqi i
moraju da odgovaraju po~inioci
zlodela, ali i oni koji su stajali iza
wih i podstrekivali ih na zlo~ine.
Bojimo se da }e ostati sve ovo mrtvo
slovo na papiru i da ma|unarodna
zajednica ne}e imati snage da sve
istera na ~istinu. Razlog sumwi je i
~iwenica da je ubijeno preko 30
Albanaca koji su trebali da svedo~e
o zlo~inima svojih sunarodnika -
rekla je Nata{a [}epanovi}.

Borislav Taji}, predstavnik
Ministarstva za Kosovo i Metohiju
je  u svom izlagawu istakao da ovo
ministarstvo daje punu podr{ku da se
proces tra`ewa nestalih nastavi i
daqe.

Zamenik tu`ioca Suda za
ratne zlo~ine Mioqub Vitorovi},
koji je zadu`en za slu~ajeve na
Kosmetu je naglasio, izme|u ostalog,
da bez za{tite svedoka se ne mo`e
poma}i daqe od po~etka i da se
postavqa pitawe da li }e nadle`ni
uspeti da te qude za{tite kako bi se
prikupili validni dokazi. ^iweni-
ca je da u smutnim vremenima najgori
najboqe pro|u, ali vremenom pravda
i istina uvek iza|u na videlo, rekao
je on.

M.M.K.
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LICITIRAWE SRPSKOM NESRE]OM
DUGO 13 GODINA



Spomenici `rtvama ne
smeju okretati narode jedne pro-
tiv drugih, ve} ih potsticati na
pomirewe

Me|unarodna komisija za
nestale osobe (ICMP) zajedno sa
Me|unarodnom koalicijom mesta
bu|ewa savesti organizovala je 26.
aprila konferenciju “Nestali -
se}awa, grobnice i mesta bu|ewa
savesti”, u ciqu da ukqu~i sve
relevantne aktere u stvarawe uni-
verzalnog pristupa memorijali-
ma, pitawu nestalih osoba i se-
}awu u zemqama zapadnog Bal-
kana. Ova su pitawa izuzetno
va`na, ne samo za porodice ne-
stalih osoba, nego i za sve ostale
koji su pre`iveli sukob ali i
dru{tvo u celini. 

Ciq konferencije bila je
razmena iskustava u vezi sa ko-
memoracijom i se}awem osoba koje
obilaze mesta bu|ewa savesti iz
razli~itih zemaqa sveta. Udru-
`ewa porodica nestalih i orga-
nizacije civilnog dru{tva za-

padnog Balkana na ovaj na~in
treba da prepoznaju {ta ta~no
`ele ostvariti kroz se}awa

Jedno od najbitnijih pi-
tawa je postavqeno na koji na~in
prevazi}i me|usobnu netrpeqi-
vost i optu`ivawa za zlo~ine. To
se naro~ito pokazalo prilikom
tra`ewa re{ewa za podizawe

zajedni~kog spomenika svim `r-
tvama rata u vidu memorijalnog
centra jer mada je pro{lo mnogo
vremena ipak se razli~ito gleda
na aktere u ratu koji su za jedne
`rtve ili borci, a za druge
po~inioci zlo~ina.

Inicijativni odbor Regi-
onalne koordinacije je pred-
lo`io da se podigne spomenik bez
verskih i nacionalnih obele`ja
upravo da se ne bi vre|ao ni jedan
narod, a da u potpisu stoji
Regionalna koordinacija porodi-
ca nestalih lica na prostoru
biv{e Jugoslavije. Razmatrano je
i vi{e pitawa o memorijalima
koji treba da jednako po{tuju
`rtve, da potsti~u da se u~i iz
pro{losti i ne bude uvredqiv
bilo za koga. Ina~e spomenici
(memorijali) kako je re~eno na
sastanku treba da poja~aju svoju
mo} i podstaknu na pomirenwe i
da ne okre}u qude jedne protiv
drugih. Jedino tako bi}e prih-
vatqivi za sve strane koje su

tokom ratova na prostoru biv{e
Jugoslavije bile u sukobu. Pored
ove konferencije, ICMP je orga-
nizovala i Osniva~ku skup{tinu
Regionalne koordinacije (OSRK)
nakon zavr{etka konferencije o
memorijalima, 11. maja 2011.
godine u Sarajevu.

M.M.K.
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Sarajevo - memorijali“NESTALI - SE]AWA, GROBNICE I MESTA BU\EWA SAVESTI”
PRONA]I SVE

KIDNAPOVANE QUDEOnaj ko je smislio ili u~inio ovomonstruozno delo mora pred sud. - Pravdamora biti br`a, jer vremena za ~ekawenema.Istra`iteqi EULEKS-a iz Pri{tineboravili su marta ove godine u kance-lariji Udru`ewa porodica kidnapo-vanih i nestalih lica na Kosovu iMetohiji u Deligradskoj 22 u Beograduda se dogovore o stepenu saradwe nakonwihovog preuzimawa resora pravosu|ana Kosmetu.Wihov ciq bio je da onineposredno ~uju svedo~ewa porodica~iji su ~lanovi kidnapovani na Kosmetujer wihovim dolaskom sva istra`ivawafakti~ki kre}u iz po~etka.Istra`iteqi Cihan Akuildiz, EdvardGold, Rasmus Nikolaj, Duo Skov imalisu priliku da ~uju izjave majki ~iji susinovi kidnapovani i ~lanova porodicakoje jo{ tragaju za svojim nestalima alii onih qudi kojima su predata telawihovih najmilijih za kojima su godina-ma tragali. U obra}awu istra`iteqima~lanovi porodica su osim svojih tu`nihispovesti iskazali nezadovoqstvo zbogsporog re{avawa pitawa nestalih, nean-ga`ovawa dosada{wih institucija kojesu se bavile potragom za nestalima.Postavqeno im je pitawe da lije mogu}e da su mnoge misije koje su za tobile nadle`ne prelazile preko ovetragedije i da ni{ta nisu preduzele, ve}su im prijave, svedo~ewa i dokaze odneleu wihove zemqe.^lanove Udru`ewa je intereso-valo dokle se stiglo sa istragama iza{to se ni{ta ne ~ini na re{avawuslu~ajeva gde je majka otetog prepoznalakidnapere svoga sina, i za{to kosovskopravosu|e i daqe }uti i pored ~iweniceda Sud poseduje izjave svedoka i materi-jalne dokaze. Mo`e li se otimawe dece,nevinih civila, ubijawe bolesnih istarih qudi tretirati samo kao inci-dent? Kako imati poverewe u pravo-sudne organe kada do danas ni jedanslu~aj (od onih malobrojnih) nijezavr{en, a po~inioci su na slobodi?Istra`iteqima je prezentirana ~iweni-ca da su porodice imale saznawe da suwihovi oteti ~lanovi dugo bili `ivi dasu sme{tani na poznatim lokacijama,ali da niko od nadle`nih ko je mogao dau~ini ne{to na wihovom spa{avawu tonije uradio.Sve ove informacije kojeobjavquju na{i i svetski mediji,izve{taji obave{tajnih slu`bi koje suznale {ta se de{ava, izve{taj DikaMartija, porodice do`ivqavaju kaosvakodnevne {okove. Zato je ovom pri-likom upu}en apel da se u~ini sve da sekona~no stavi ta~ka na slu~aj nestalihtako {to }e se oni prona}i, a wihovikidnaperi kazniti u skladu sa zakonom.



Na zahtev ~lanova Ud-
ru`ewa porodica kidnapova-
nih i nestalih lica na Kosmetu
i Udru`ewa kidnapovanih i
ubijenih lica 31. maja wihove
delegacije su primqene u pros-
torijama EULEKS-a na Novom
Beogradu. Razlog: Izve{taj
Dika Martija i nedostatak
informacija {ta je ura|eno
nakon wegovog usvajawa u
Skup{tini Saveta Evrope. Od
tada je pro{lo {est meseci a
porodice nemaju ni jednu
informaciju {ta je nakon toga
preduzeto.

[ef EULEKS-a Bot de
Marwak je obavestio ~lanove
porodica da zbog lo{e komu-
nikacije izme|u slu`be EU-
LEKS-a i wega nije dobio
tra`ena pitawa pa }emo, obe-
}ao je, odgovore dobiti {to je
mogu}e pre.
A pitawa koja su mu na vreme

poslata bila su slede}e sa-
dr`ine:

1) Da li postoji bilo
kakav pomak u vezi sa Iz-
ve{tajem specijalnog izvestio-
ca SE gospodina Dika Martija
o trgovini qudima i organi-
ma?

2) Da li je zapo~et suds-
ki proces protiv po~inilaca
kidnapovawa i ubistava Srba
i nealbanaca i za koje slu~ajeve
po regionima (Pri{tinski,
Pe}ki, Prizrenski, Ju`no
Moravski i Kosovsko Mi-
trova~ki okrug)?

3) Da li su kontigenti
KFOR-a, OEBS-a i UNMIK
dostavili dokumentaciju Pra-
vosu|u EULEKS-a na uvid od
1998. godine (foto zapisi sa
uvi|aja koji bi omogu}ili
razre{avawe sudbina kidnapo-
vanih i nestalih Srba i neal-
banaca)?                       M.M.K.

OTETA ISTINA

•OTETA ISTINA •  9 •OTETA ISTINA •  

Delegacija Udru`ewa porodica kidnapovanih i nestalih lica
na Kosmetu primqena u EULEKS-u na Novom BeograduPRIJEM KOD DE MARWAKA Udru`ewe porodica kidnapovanih i

nestalih lica pokrenula inicija-
tivu za podizawe spomenika otetim
licima

SVIM STRADALNICIMA
ZAJEDNI^KI SPOMENIK

Udru`ewe porodica kid-
napovanih i nestalih lica na Kosovu
i Metohiji obratilo se predsedniku
Republike Srbije Borisu Tadi}u,
predsedniku Vlade Republike Srbije
Mirku Cvetkovi}u, ministru za rad
i socijalnu politiku Rasimu Qaji}u
i gradona~elniku grada Beograda
Draganu \ilasu molbom da pomognu
realizaciju inicijative da se po-
digne spomenik svim kidnapovanim i
nestalim licima na Kosmetu koja su
stradala u periodu 1998.godine do
kraja 2000. godine. Razlog {to bi to
trebalo u Beogradu je ~iwenica da da
je najve}i broj raseqenih Srba
na{ao uto~i{te u tom gradu.

“S obzirom na poznate te{ke
uslove na Kosovu i Metohiji,
Udru`ewe smatra da spomenik treba
podi}i na odgovaraju}oj lokaciji u
Beogradu gde, ina~e, `ivi najve}i
broj prognanih sa Kosova i Me-tohi-
je, ukqu~uju}i i ~lanove porodica
kidnapovanih i nestalih.

Udru`ewe moli za finansi-
jsku pomo} grada Beograda za finan-
sirawe podizawa spomenika palim i
kidnapovanim, kao i da grad Beograd
odredi odgovaraju}u lokaciju. Sma-
tramo da bi se grad Beograd, kao
glavni grad Republike Srbije, na taj
na~in odu`io `rtvama monstruoznih
zlo~ina, a ~lanovima porodica kid-
napovanih i nestalih obezbedilo
dostojno mesto okupqawa i odavawa
po~asti svojim najmilijima”.

M.M.K.

Okrugli sto odr`an u Sarajevu, organizovalo
udru`ewe “Mali koraci”“KAKO @ALITI ZAJEDNO”

Posledweg dana meseca aprila odr`an je u
Sarajevu prvi okrugli sto pod nazivom “Kako
`aliti zajedno”. Naziv skupa u potpunosti odgovara
stawu re{avawa ovog za sve narode veoma bolnog
pitawa. U~esnici su se bavili pitawem kako
ubudu}e obele`avati Me|unarodni dan nestalih -
30. avgust, a da on bude potpuno primenqiv u svim

zemqama regiona.
Udru`ewe porodica kidnapovanih i nestal-

ih na Kosovu i Metohiji predstavqala je Olgica
Bo`ani} koja je kako nam je rekla, prenela iskustva
~lanova ovog udru`ewa koje ovog datuma obele`ava
{estu godinu zaredom.

U~esnici okruglog stola su se slo`ili da na
sli~an na~in i oni ove i narednih godina obele`e
30. avgust - Me|unarodni dan nestalih.

M.M.K.

Prijem kod de Marwaka



Do sada identifikovano i
porodicama predato tela 326
nestalih. - [ef centralne krim-
inalisti~ke istra`ne UNMIK
jedinice Malkolm Stark marta
2004. godine potvrdio da je na
Kosmetu bilo 144 logora za Srbe. -
Logori i u Albaniji. - Osnovna
trgovina organima

Evidentirawem po~iwe-
nih zlo~ina OVK sada dolazi do
izra`aja i problematika ras-
vetqavawa sudbine stotine ne-
stalih i kidnapovanih Srba i
nealbanaca. Zlo~ini zabele`eni u
organizovanom kriminalu tr-
govini qudskim organima je u{lo
u anale svetske istorije ali
uop{te i kriminalistike. U ovoj
situaciji kada se osnovano sumwa
da je postojala trgovina qudskim
organima onda i nije ~udno {to je
bilo na stotine nevino kidnapo-
vanih Srba svih dobi.

- Veliki broj srpskih
porodica {irom Kosova i Me-
tohije godinama ~eka istinu o
svojim najmilijima koji su kid-
napovani i nestali 1998. godine
ali i kasnijih godina posle
dolaska me|unarodne vojne i
civilne misije. Dug je put do
istine i mnogo je opstrukcija do
sada bilo iz Pri{tine, ali i
me|unarodne zajednice, da se
rasvetli wihova sudbina. Za vi{e
od 11 godina prona|ena su i iden-
tifikovana tela 326 nestalih koja
su predata porodicama. U ovom
trenutku tragamo za 524 nestalih
Srba i nealbanaca za koje
sumwamo da su mnogi od wih pre-
ba~eni u Albaniju i da su im uzi-
mani organi za organizovanu
kriminalnu trgovinu. Porodice
nikada ne}e odustati u potrazi za
wima rekao nam je Milorad Tri-
funovi}.

Da je {irom Kosova i
Metohije tokom 1998, 1999. godine
i kasnijih godina bilo logora za

Srbe zvani~no je polovinom
marta 2004. godine na konferen-
ciji za {tampu potvrdio {ef cen-
tralne kriminalisti~ke istra-
`ne UNMIK jedinice Malkolm
Stark koji je kazao - “da je na
Kosovu prona|eno 144 ostataka
logora gde su Srbi dr`ani u
zato~eni{tvu. Oni su bili u tam-
nicama u privatnim ku}ama, pa i
u sportskim objektima. U mnogim
slu~ajevima znamo ko su po~inio-
ci kidnapovanwa i ubistava ali
bez svedoka i dokaza mi na sudu ne
mo`emo u~initi skoro ni{ta.
Me|unarodni komitet Crvenog
krsta ima dokaze o kidnaperima
ali oni ne `ele da daju podatke
UNMIK policiji i wenim
istra`iteqima”, - kazao je tada
Stark.

Nakon nepuna dva meseca
od ove izjave i potvrde o logorima
za Srbe na Kosovu i Metohiji
Malkolm Stark je zamewen a da
javnost nikada nije obrazlo`eno
zbog ~ega. Stark je zavr{io poli-
cijsku misiju na Kosovu i
Metohiji. Rasvetqavawe sudbine
ki-dnapovanih i nestalih Srba
Beograd je postavio u  prvi plan
dijaloga Beograda i Pri{tine no,
pitawe je koliko }e se ubudu}e
a`urnije raditi na pronala`ewu
nestalih i kidnapovanih lica.
Dokle }e se sti}i u razotkrivawu
ove kriminalne trgovine zna}e se
posle istrage iz dokumenata Dika
Martija koji je predo~io Savetu
Evrope.                                   V.T.
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Pronala`ewe i identifikovawe kidnapovanih i nestalih SrbaPOTRAGA DUGA 12 GODINA POSETA NOVINARA
Nakon objavqivawa izve-

{taja Dika Martija o nelegalnoj
trgovini qudskim organima koji su
nasilno va|eni kidnapovanim i
nestalim Srbima i nealbancima, ali
i kosovskim Albancima koji se nisu
slagali sa zlo~inima OVK, pove}ano
je interesovawe predstavnika stra-
nih medija o radu Udru`ewa porodi-
ca kidnapovanih i nestalih lica na
Kosmetu. Tako je u protekla tri mese-
ca Udru`ewe u Deligradskoj 22 u
Beogradu bilo steci{te mnogih tele-
vizijskih ekipa koje su razgovarale i
snimale izjave porodica ~iji su
~lanovi nestali ili nasilno odve-
deni. Doga|aji iz 1999. godine pa
nadaqe dok su se de{avale skoro
svakodnevne otmice tema su intereso-
vawa mnogih televizijskih ekipa iz
zapadnih zemaqa koje }e, iako je
pro{lo 13 godina od prvih masovni-
jih otmica, u dogledno vreme snimiti
dokumentarne emisije o stradawima
qudi na Kosmetu.
Sastanak u Komesarijatu za iz-
beglice u Beogradu
UREDBOM ]E SE 

OBEZBEDITI SREDSTVA
DO 2016. GODINE
Kako re{iti statusna

pitawa porodica ~iji su ~lanovi
kidnapovani i nestali bila je glav-
na tema sastanka u Komesarijatu za
izbeglice koji je odr`an 25. marta
ove godine.

Govorilo se o tome da }e se
u najskorije vreme doneti uredba
kojom bi se predvidelo da se za
re{avawe problema porodica odre-
di odgovaraju}a suma novca kojom bi
se do 2016. godine obezbedilo
funkcionisawe predvi|enih aktiv-
nosti u re{avawu nekih do sada
nere{enih pitawa.

Hap{ewe Srba



Uz 16. godi{wicu progona Srba iz
Hrvatske
“BQESAK” O^ISTIO
SLAVONIJU OD SRBA
Povodom obele`avawa stra-

dawa Srba u vojnoj akciji hrvatske
vojske “Bqesak” 30. aprila je odr`an
okrugli sto u Kulturnom centru u
Gradi{ci na temu “Tra`ewe nestal-
ih Srba sa podru~ja Bosne i
Hercegovine i Hrvatske, proce-
suirawe ratnih zlo~ina u~iwenih
nad srpskim narodom”. U toj akciji
koja se dogodila pre 16 godina za 36
sati ubijeno je 283 qudi koji su u
kolonama tra`e}i spas be`ali put
Srbije i Republike Srpske.

Hrvati su zakopali 168 ubijenih
Srba pod oznakom nepoznat ve}ina
wih su me|u kojima 57 `ena i deve-
toro dece mla|ih od 14 godina.
Pro{le godine ekshumirano je iz
Medara i Oku~ana 62 posmrtna ostat-
ka. Na okruglom stolu, a kasnije i
komemoraciji `rtvama “Bqeska” pri-
sustvovali su i predstavnici na{eg
udru`ewa i predsedavaju}a Ko-ordi-
nacije srpskih udru`ewa na prostoru
biv{e Jugoslavije Nata{a [}e-
panovi}.
Ona je na Okruglom stolu govorila o
funkcionisawu Koordinacije srp-
skih udru`ewa sa prostora biv{e
Jugoslavije. N.N.
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Oliver Ivanovi} razgovarao sa
Marwakom i Zanijerijem 

UBRZATI ISTRAGU
Odugovla~ewe istrage

povodom izve{taja Dika Martija
omogu}ava politizaciju problema,
smatra Ivanovi}

U Ministarstvu za Kosovo
i Metohiju dr`avni sekretar
Oliver Ivanovi} i {ef UNMIK-a
Lamberto Zanijer slo`ili su se da
Ujediwene nacije moraju pratiti
de{avawa u vezi izve{taja Dika
Martija i istrage o trgovini qud-
skim organima na Kosovu i
Metohiji. Oni su, u kancelariji
Ministarstva za Kosovo i Me-
tohiju u Kosovskoj Mitrovici raz-
govarali o odlukama Saveta bezbed-
nosti koje se ti~u Kosmeta, sa
posebnim osvrtom na izve{taj
Dika Martija i stav UN po tom
pitawu.

- Insistiramo da se donese
vrza odluka, jer bi svako ~ekawe i
razvla~ewe omogu}ilo politizaci-
ju ovog pitawa. UN moraju biti
ukqu~ene, direktno ili indirekt-
no, jer je to tema od velike va-
`nosti, smatra Ivanovi}.

- U interesu je svih da se
razjasni ovo pitawe, i zato bih
pozdravio nezavisnu me|unarodnu
istragu, koju }e UNMIK podr`ati,
rekao je Zanijer.

Na ~lanovima toga tela je
da utvrde prirodu me|unarodnih
mehanizama kojima }e se sprovesti
istraga pod mandatom Saveta
bezbednost. Pri tom se Zanijer
ograni~io na izjavu i mi{qewe da
je EULEKS sposoban i stru~an za
sprovo|ewe ovakve istrage. Ostale
opcije bi morale da se nadaqe
ispitaju i budu predmet diskusije -
rekao je {ef UNMIK-a.

Oliver Ivanovi} razgo-
varao je i sa {efom EULEKS-a
Gzavije de Marwakom o situaciji
na severu Kosmeta i aktivnostima
koje ova misija sprovodi.

- Nemamo ni{ta protiv ako
EULEKS istra`uje kriminalne
radwe na severu, ali gra|ani
nikako ne bi smeli da zbog toga
ispa{taju i budu uznemireni -
rekao je Ivanovi}.

V.B.

U NAREDNIH  GODINU DANA PREDSEDAVA-
JU]A NATA[A []EPANOVI]

Na sastanku Koordinacije srpskih udru`ewa na pros-
torima biv{e Jugoslavije koji je odr`an 13. aprila razgovaralo
se o funkcionisawu ove nevladine organizacije i u globalu je
oceweno da je ona dobro i uspe{no radila. Imenovana je nova
predsedavaju}a koordinacije, koja }e u narednih godinu dana
rukovoditi ovim telo. Dosada{wu predsedavaju}u Koordinacije
Olgicu Bo`ani} iz na{eg Udru`ewa zamenila je Nata{a
[}epanovi} iz udru`ewa porodica kidnapovanih i ubijenih
lica na Kosovu i Metohiji, koja }e po svemu sude}i uspe{no
rukovoditi aktivnostima Koordinacije.                         V.B.



Reagovawe Kancelarije Udru`ewa
porodica kidnapovanih  nestalih
u Gra~anici

Izve{taj Dika Martija,
izvestioca Savet Evrope, u kome
te{ko optu`uje Ha{ima Ta~ija, pre-
mijera, takozvane dr`ave Kosovo za
{verc droge, oru`ja i qudi, kao i za
trgovinu qudskim organima bio je
vi{e nego zastra{uju}i za ~itavu
svetsku javnost a posebno za sve one
koji se ve} skoro deceniju okupqaju u
kancelariji Udru`ewa porodica
kidnapovanih i nestalih lica u
Gra~anici po-ku{avaju}i da saznaju
{ta je sa wihovim najmilijima. Po
wihovim re~ima nisu se nadali da }e
iko ikada objaviti ne{to o
zlo~inima Ta~ija i wegovih saradni-
ka. Mislili su da je nedodirqiv.
Zato ka`u da je Dik Marti uzburkao
vodu ali to nije dovoqno. Istraga se
mora sprovesti a svi koji su u~estvo-
vali u tim zverstvima moraju da budu
ka`weni, jednoglasno poru~uju iz
Gra~anice. Tek onda }e poverovati da
neko kona~no `eli da ka`e istinu o
onome kroz {ta su prolazili Srbi
ali i svi drugi po{teni gra|ani
Kosova i Metohije i na kakvim teme-
qima po~iva wihova takozvana
dr`ava.

- Kao i prethodnih godina i
ove smo iz Gra~anice, na obe-
le`avawu svetskog dana kidnapo-
vanih i nestalih, uputili apel
doma}oj i svetskoj javnosti da ho}emo
da znamo istinu o svojim najmilijima
i da se oni prona|u, to je po re~ima
Velibora A|an~i}a koordinatora
kancelarije Udru`ewa porodica kid-
napovanih i nestalih u Gra~anici
jedini ciq wihove dugogodi{we
borbe, i podse}a na godine borbe za
istinu:

- Ve} 12 godina sve se vrti u
krug i ako smo pregr{t informacija
do sada dali svim mogu}im institu-
cijama koje su se bavile ovim na{im
problemom. Svi su gluvi, slepi i
nemi. Zato smo i iznena|eni da je neko
poput gospodina Martija ovoliko
podataka odjednom izneo u javnost.
Mi vi{e nikome ne verujemo, na-
slu{ali smo se pri~a i obe}awa i
zato sada ka`emo da ho}emo da se ide

do kraja, da se ne zata{ka cela stvar.
Imamo lo{e iskustvo iz prethodnih
godina jer evo primera: pre pet godi-
na smo mi u Udru`ewu raspolagali
informacijama da u mestu @ili Voda
kod Bela}evca postoji grobnica i
svima smo to rekli. Niko nije hteo ni
da ~uje za to , da nas saslu{a, a 31.
avgusta su po~eli da kopaju ba{ na
tom mestu, pet godina posle. Pomiwe
se i Kle~ka a ube|eni smo da na
Kosovu i Metohiji postoji jo{
sli~nih mesta. O takozvanoj `utoj
ku}i da i ne pri~am, - ka`e nam
A|an~i}.

Vest da se u blizini Bela-
}evca nalazi 27 tela od kojih je deve-
toro radnika istoimenog povr-
{inskog kopa koji su odvedeni sa svo-
jih radnih mesta 1998. godine pri-
li~no je uzburkala strasti pro{log
leta i u Udru`ewu su mislili da je to
najve}a vest objavqena posledwih
godina. Najnoviji izve{taj je, na
`alost, da ovde ima jo{ stra{nih
tajni koje neko negde krije. U kance-
lariji Udru`ewa porodica kidanpo-
vanih i nestalih ve} deset godina
traje okupqawe ~lanova wihovih
porodica koji prate sve {ta se
de{ava i razmewuju informacije.
Ogor~eni {to godinama niko nema
sluha za wihovu patwu nikoga ne
{tede u kritikama. Svi slo`no
poru~uju da je postoje}a situacija, a
posebno posle izve{taja Dika
Martija, neizdr`iva.
Mi}a Stoli}, osamnaestogo-

di{wi mladi} iz sela Godance kod

[timqa kidnapovan je na putu za
[timqe 13. jula 1999. godine. Wegova
porodica ni{ta nije ~ula o wemu.

- Vi|am ga jedino u snu, tada
sa wim pri~am da me `eqa pro|e.
Istog dana kada je Mi}a odveden
kru`ila je pri~a da je ubijen ali
~obanin koji je bio nedaleko od reke
gde su Mi}u presreli tvrdi da su ga
vezali i tukli, kundakom.Tako
vezanog su ga strpali u gepek i odve-
zli negde. Kada su se vratili Mi}a
nije bio sa wima, a on pri~a kako ih
je ~uo da govore kako su ga negde
ostavili, `ivog. Mi smo ube|eni da je
odveden u Albaniju, to je bilo jedno
od najkasnijih kidnapovawa. Majka i
otac su mi nekoliko godina posle
umrli od tuge. Majka ga je do posled-
weg dana zvala i plakala za wim,
presvisla je od muke. Moj brat nije ni
vojsku slu`io, bio je dete. Posledwe
vesti koje slu{amo za nas su pravo
mu~ewe i ne dao Bog takvu patwu
nikome, ni najve}em neprijatequ,
ka`e nam Dejan Stoli}.

Svako sa svojom pri~om i
tugom ve} godinama ~ekaju istinu.
U~estvuju na brojnim regionalnim
sastancima posve}enim problemima
porodica kidnapovanih i nestalih i
ka`u da su zakqu~cima sa tih
okupqawa vi{e nego zadovoqni ali
se sa realizacijom kasni ili se oni
jednostavno nikada ne pretvore u
delo. Zato se pla{e da se i sa
izve{tajem Saveta Evrope sli~no ne
desi. Me|utim, oni ne odustaju, ka`u
da je pravda spora ali dosti`na. 
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Istra`iteqi EULEKS-a u Udru`ewu

Me|unarodni istra`iteqi EULEKS-a boravili su 4. aprila u
Kancelariji Udru`ewa porodica kidnapovanih i nestalih lica na
Kosmetu u Beogradu gde su razgovarali sa porodicama ~iji su ~lanovi
kidnapovani. Razlog tome je formiranje predmeta koji }e omogu}iti
daqe procesuirawe po~inilaca otmica Srba na Kosmetu.

V.T.

DIK MARTI
UZBURKAO VODU
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Regionalna koordinacija odr`ana u Sarajevu
REVIZIJA STATUTA

Sastanak radne grupe Regionalne koordinacije za reviz-
iju odnosno izradu statuta odr`an 26. maja u Sarajevu imao je za
ciq da uskladi prispele predloge i komentare koje su uputili
predstavnici udru`ewa nestalih sa prostora biv{e Jugoslavije.
Udru`ewe porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i
Metohiji predstavqala je Olgica Bo`ani}.

Revizija komentara na Statut odnosila se na na~in gla-
sawa razmatrawe pojedinih neodgovaraju}ih odredbi Statuta i
poslovnika, neka tehni~ka pitawa i definisawe ~lanstva
Skup{tine, plan aktivnosti i sli~na pitawa vezana za rad
Regionalne koordinacije. N.Ni~i}

^lanice SB nisu se usaglasile oko toga ko treba da vodi istragu o izve{taju Dika
Martija
KINA I RUSIJA TRA@E ISTRAGU UN
Predstavnici zemaqa ~lanica Saveta bezbednosti Ujediwenih nacija, na

zasedawu, generalno su podr`ali sprovo|ewe istrage o navodima iz izve{taja
Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, ali su ostali podeqeni u stavu da
li istragu treba da sprovodi EULEKS il UN, kako je predlo`ila Srbija.

Me|u zemqama koje su se u diskusiji u Savetu bezbednosti zalo`ile da
istragu vodi EULEKS su Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, Velika Britanija,
Francuska i Nema~ka, dok su Rusija, Kina, Gabon i Ju`noafri~ka Republika oce-
nile da Savet bezbednosti treba da formira me|unarodni istra`ni mehanizam.

Predstavnik SAD Rozmari di Karlo rekla je da Va{ington u pogledu
navoda iz Martijevog izve{taja u potpunosti podr`ava nezavisnu i sveobuhvatnu
istragu EULEKS-a, koji poseduje “jurisdikciju i mandat u pogledu ratnih
zlo~ina”.

Ruski predstavnik Vitalij ^urkin podr`ao je inicijativu Srbije da
Savet bezbednosti formira specijalni me|unarodni mehanizam za istragu navoda
o trgovini qudskim organima.

Ambasador Kine u SB izjavio je da je Kina izuzetno zabrinuta zbog navo-
da iznetih u izve{taju Dika Martija o trgovini qudskim organima, istakav{i da
je svako kr{ewe me|unarodnog zakona nedopustivo, da Peking razume zabrinutost
Srbije i podr`ava otvarawe istrage me|unarodne zajednice o ovom slu~aju.

[ef srpske diplomatije Vuk Jeremi} zalo`io se za sveobuhvatnu i neza-
visnu istragu o navodima iz izve{taja Dika Martija, koja bi imala mandat UN.
Prema re~ima srpskog ministra, istraga EULEKS-a, ne}e biti dovoqna, jer
EULEKS nema mandat da sprovede ozbiqnu istragu i ima jurisdikciju samo na
Kosovu.

Jeremi} je posle sednice rekao da bi “sve {to bi bilo mawe od akcije
Saveta bezbednosti u ovom slu~aju, neizbe`no ostavilo utisak dvostrukih stan-
darda me|unarodne pravde”.   V.V.

Britanski “Gardijan”o rezultatima
misije Evropske unije na Kosovu i
MetohijiEULEKS SKUP 

I NESPOSOBAN
Preterana o~ekivawa da }e

misija EULEKS na Kosovu pokazati
da je uspe{na zajedni~ka spoqna
politika Evropske unije jer je u EU
uvek bila podeqena po pitawu
Kosova, ocenio je britanski
“Gardijan”.

Ova ina~e preskupa misija, u
najskorije vreme treba da bude
reformisana, jer trenutno pred-
stavqa “blisatav simbol nesposob-
nosti”.

- Kao najve}a civilna misija
EU, EULEKS je trebalo da doka`e da
je uspe{na zajedni~ka spoqna politi-
ka a pet wenih ~lanica nisu priznale
spornu kosovsku nezavisnost, pa je
misija postala zamena za zajedni~ku
politiku - navodi “Gardijan”.

Britanski list ocewuje i da
se misija EU do sada pokazala kao
nesposobna, jer umesto da poboq{a
vladavinu prava na Kosovu i poli-
ti~ku stabilnost na Balkanu, za tri
godine nije postigla skoro ni{ta,
osim {to je pokrenuto nekoliko
ve}ih istraga.

Kao jedan od primera nes-
posobnosti EULEKS-a “Gardijan”
navodi izve{taj izvestioca Saveta
Evrope Dika Martija u kojem je
Ha{im Ta~i optu`en za trgovinu
qudskim organima i druge zlo~ine
tokom sukoba na Kosovu - posle kojeg
je EULEKS “obuzela panika”, dok
zvani~nici misije tvrde da o ovome
nisu znali ni{ta.

“Tek po pritiskom Brisela,
Martija i svetskih medija, EULEKS
je najavio op{irnu istragu o tom
pitawu”, zakqu~uje britanski list.



Ni posle 13, odnosno 12 godina od
otmica Srba na Kosmetu nisu rasvetqene
mnoge tajne, a vi{e stotina porodica i
daqe bije bitku ne bi li saznale istinu o
svojim kidnapovanim ~lanovima

Autorska emisija novinara
Steve Grkini}a “Ni po babu, ni po
stri~evima” TV Palma plus” u kojoj je
predsednica Udru`ewa porodica kid-
napovanih i nestalih Verica Tomanovi}
govorila o trinaestogodi{woj borbi za
istinom i potrazi za nestalima izazvala
je veliku pa`wu. Ovaj problem koji mu~i
na stotine porodica, zauzeo je sam vrh
medijske pa`we nakon izve{taja izvesti-
oca Saveta Evrope Dika Martija.

Odgovaraju}i na pitawe nov-
inara o sudbini nestalih Verica
Tomanovi} je rekla da se o tome znalo
mnogo pre nego {to je izve{taj speci-
jalnog tu`ioca Martija objavqen.
Naime podaci koji su navedeni u
izve{taju porodicama su bili poznati
jo{ 1999.-2000. godine, a porodice su
pre`ivqavale svojevrsnu golgotu nakon
otmica wihovih najmilijih.

Prijavqivale su odmah nad-
le`nim institucijama koje su po Rezo-
luciji 1244 Saveta bezbednosti bile
obavezne da {tite sve civile na Kosmetu.
Za wihovu bezbednost bili su najodgov-
orniji KFOR i UNMIK.

Sve informacije o otmicama
upu}ivane su wima, a oni su pravili
zapisnike, formirali dokumentaciju i
vrlo malo je rezultat bilo. Mi smo imali
saznawa da su qude prebacivali preko
granice sa Albanijom koja je tada bila
otvorena.

Na `alost, svi na{i napori i
poku{aji da se informi{u nedle`ne
institucije koje su tada bile na Kosmetu
nisu dali rezultate. 1999. godine imali
smo informaciju dobijenu dobijenu od
Helsin{kog odbora za qudska prava i
[efka Aliomerovi}a da su na{i dr`ani
u zatvorima u pojedinim selima i logori-
ma. Te smo informacije prosledili Kar-
li del Ponte januara 2001. godine kada
smo imali susret sa wom u na{em Mi-
nistarstvu inostranih poslova.
Rekla nam je da nema mandat da istra`uje
zlo~ine nakon 10. juna 1999. godine ali da
}e tra`iti da se on produ`i i za vreme
posle tog datuma.Mada smo nakon tog raz-
govora obavqali redovnu prepisku sa
wom, validne dokaze o tome {ta se de-
{avalo nismo imali sve do objavqivawa
wene kwige.

Tragawa za nestalima traju
besprekidno i sve su intenzivnija jer smo
kako vreme prolazi sve vi{e emotivno
pogo|eni. Na{e udru`ewe je osnovano 14.
marta 2000. godine i bez prekida volon-
terski radimo u kancelarijama u Be-

ogradu, Ni{u, Kraqevu, Gra~anici i
potkancelarijama u Kosovskoj Mitro-
vici i Velikoj Ho~i. Svaka informacija
koja je do nas stizala bila je sve bolnija,
te{ko pre`ivqavamo sve ove godine, 12-
13, koliko traje ova agonija koja je po~ela
kidnapovawem rudara u Bela}evcu maja
meseca 1998. godine, zatim do potpunog
etni~kog ~i{}ewa srpskog `ivqa u seli-
ma Retimqu i Opteru{i kada su kidnapo-
vani `ene, deca, monasi i svi mu{karci.
Posredstvom MK CK oslobo|ewe su `ene,
deca i monasi, ali su mlade Srbe sa tih
prostora kamionima odveli, a sada vidi-
mo u izve{taju Dika Martija, da su
preba~eni u Albaniju.
Sve to nama dodatno ote`ava ove dane koje
provodimo u i{~ekivawu vesti o sudbini
kidnapovanih qudi.

U dokumentima UNMIK-a u koje
smo imali uvid nismo na{li na{e qude.
Bili su tamo samo zabele`eni pojedini
slu~ajevi i aneksi na{ih pisama a
bele{ki o istragama uop{te nije bilo.

Novembra 2003. godine insisti-
rali smo da se sastanemo sa {efom CCIJ-
a Malkolmom Starkom u Kosovskoj
Mitrovici koji nam je saop{tio da je
UNMIK prona{ao ostatke 144 ilegalna
mesta pritvora.Bili smo zapaweni tom
~iwenicom jer smo o~ekivali da }e do}i
do razmene zarobqenika. Inicirali smo
osloba|awe albanskih zatvorenika koji
su bili u zatvorima Srbije zbog razno-
raznih krivi~nih dela. Wih su amnesti-
rali, a na{ih jo{ uvek nema.

Nakon 2003. godine posredstvom
ameri~ke ambasade u Beogradu i Vilijema
Montgomerija dobili smo dozvolu za
odlazak u Va{ngton i Ujediwene nacije.
^lanovi Helsin{kog odbora za qudska
prava su nas primili na ~elu sa gospodi-
nom Kristoferom Smitom, kongres-
menom. Bili smo zajedno sa tada{wim
ambasadorom Ivanom Vuja~i}em i drugim
kongresmenima ispri~ali istinu o
stradawu na{ih qudi u vremenu pre, za
vreme i posle ratnih sukoba na Kosmetu.

U na{em slu~aju su prekr{ena
sva me|unarodna dokumenta koje su rati-
fikovale  Ujediwene nacije. Ni jedan od
wih nije ispo{tovan, jer da je to u~iweno
mnogi bi se qudi vratili svojim ku}ama.
Na`alost nisu.

Dok je Koordinacioni centar
odnosno Biro za nestala lica radio, bilo
je pojedina~nih istraga, ali svi poku{aji
da se ne{to u~ini bili su bezuspe{ni.
Znali smo, na primer da je 40 qudi iz
Doma u [timqu preba~eno preko no}i u
Albaniju.
O tome koliko wih i na koji na~in su
oteti Srbi i nealbanci mogla bi se
napisati obimna kwiga, a svaka je otmica
zapravo tragedija i slom jedne porodice -

rekla je Verica Tomanovi}.
Na pitawe kako se ona na{la

me|u ovim unesre}enim qudima, odgovo-
rila je da se 24. juna 1999. godine posled-
wi put ~ula sa svojim suprugom prof. dr
Andrijom Tomanovi}em, koji je kidnapo-
van sa posla i ni do dana{weg dana se o
wemu ni{ta ne zna, a neprestano ga
tra`i.

- Andrija je rizikovao na
de`urstvu bio 78 dana u vreme bombar-
dovawa i ostao nakon dolaska me|unarod-
nih snaga na Kosmet i isterivawa srpskog
medicinskog osobqa sa klinika. Pomagao
je svima bez obzira na nacionalnu i ver-
sku pripadnost dr`e}i se Hipokratove
zakletve da se pomo} ne sme nikome
uskratiti.

Ono {to ja znam je da je posled-
wi put vi|en na stepeni{tu bolnice u
Pri{tini i da su ga nakon toga dvojica
Albanaca silom odvela kolima.
Bio je na~elnik Hirur{ke klinike u kojoj
je radio vi{e od tri i po decenije. Va`io
je za lekara bez granica, neoptere}en
etni~kim i religioznim predrasudama.
Andrija je ro|en u Dubrovniku, ali mu je
Pri{tina bila posebno drag grad. Bio je
vizionar, govore|i da je mesto Srbije i u
Evropi.

Pozvao me je telefonom po{to
sam bila u Beogradu kod k}erke i rekao da
je tokom no}i video vi{e sumwivih
osoba. Na posao je toga dana oti{ao rani-
je. Imao je susret sa britanskim gener-
alom koji mu je garantovao bezbednost. Sa
posla se ku}i vi}e nikada nije vratio.
Celoj na{oj porodici jedini je ciq da
sazna {ta se desilo. Ne}emo imati mira
dok ne saznamo gde je. rekla je Verica
Tomanovi}. 

Na pitawe novinara da li bi se
vratila da `ivi u Pri{tini ona je rekla
da bi to u~inila ako bi je tamo Andrija
~ekao.

M.M.K.
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PRE@IVQAVAMO SVOJEVRSNU GOLGOTUSudbine nestalih, tema TV Palma plus u emisiji “Ni po babu, ni po stri~evima”



Qudi sa Kosmeta 12 godina privremeno raseqeniA GDE SU NA[A PRAVA?
^ovek - kako to gordo zvu~i!
^ovek - kako to GORKO zvu~i - ka`em ja.
Rekli su nam da }e sve biti veoma kratko. Na

kratko odlazite, morate da idete, vrati}ete se. A mi se ne
vra}amo.

Da li smo krivi {to nas ima na zemqi, pod
zemqom, na nebesima? Jesmo li krivi {to se ni{ta ne
mewa prema nama na Kosmetu, {to tamo nema slobode koja
bi ve} jednom trebala da peva o su`wevima.

Rekli su nam a i danas ka`u: prona}i }emo va{e
otete, nestale, ubijene, mu~ene, silovane, masakrirane...

I, gde su? Mnogi na{i ~lanovi porodica - gde
su? [to ih ne tra`imo? ZATO ih ne nalazimo!

^ime }e se na{e crne misli o na{ima ve} jednom
osvetliti? [ta da ka`em za wihova i na{a - wihovih
porodica- qudska prava? Zar nije degutantno ponavqati
se na bezbrojnim okruglim stolovima, susretima, konfer-
encijama.

Qudska prava reguli{u zakoni koje pi{u
odre|eni qudi i donose zemqe. I na{a zemqa!
O~igledno, za ovih 13 godina qudi u ovoj zemqi nisu
mogli ili nisu hteli, ili nisu smeli da stanu iza qud-
skih prava na{ih kidnapovanih i nestalih i urade ne{to
konkretno, ne deklarativno, ne u me|uvremenu, ne
obe}avaju}i, ne ne~ine}i, ne iz institucije u instituci-

ju kojih je mnogo.
Razo~arani smo napo{tovawem qudskih prava

na{ih stradalnika da se sazna wihova sudbina a i neis-
puwewe na{ih qudskih prava, prava wihovih porodica.

Prikqu~ujemo se zahtevima za po{tovawem qud-
skih prava u ime onih kojima je oduzeto najosnovnije
pravo - pravo na `ivot i to samo zato {to su imali
druga~ija imena, razmi{qawa, boju ko`e ili su pri-
padali drugoj veroispovesti.
Prekr{ene su sve rezolucije:

- SB UN 1244 koja je garantovala sigurnost i
bezbednost svim gra|anima na KiM;

- Rezoluciju o prisilnom zatvarawu;
- Rezoluciju INTERPOLA;
-@enevsku konvenciju i drugi dopunski pro-

tokol;
- Ha{ku deklaraciju;
- Tri potpisana protokola o policijskoj sarad-

wi UNMIK-a i policije Republike Srbije.
Kako se ova pravna akta nisu po{tovala uskra}ena su nam
sva qudska prava.
Na{i `ivoti su zaustavqeni tamo odakle smo proterani
1999. godine.
ZA^ARANI KRUG
Kada }emo se smiriti?
Onda - kada do|emo do istine, ma kakva ona bila!

Samo da bude istina!
Jedna, jedina - prava!

Verica Tomanovi}
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ДЕЛ ПОНТЕ ТВРДИ ЕУЛЕКС НЕ МОЖЕ ДА ВОДИ ИСТРАГУ
Бивша главна тужитељка Хашког трибунала Карла дел Понте рекла је да Еулекс није способан да води истрагу о
трговини органима на Космету, већ да о њој треба да одлучи Савјет безбједности УН.

Карла Дел Понте је за франкфуртске “Вести“ рекла да је о трговини органима на Косову про-
говорила тек када је схватила да њену истрагу о том страшном злочину нико неће да настави.
Она је навела да је учинила све што је могла, али да истрага о трговини органима у случају “жута
кућа“ није могла да се настави, јер неке сведоке није могла да доведе на саслушање, а неки су одбијали
да буду саслушани.
“Уз све то Албанија није хтела са нама да сарађује, на Косову смо такође имали тешкоћа... Било је про-
блема свих врста укључујући и проблем надлежности (Хашки суд није био надлежан за територију
Албаније већ само за територију бивше Југославије)”, рекла је Дел
Понте.
Дел Понте је рекла да као тужилац никада није наредила уништа-
вање узорака, чак ни када је реч о Сребреници, о одећи и докумен-
тима жртава, за шта је, како је рекла, оптужују мајке из
Сребренице.
Она је навела да је приликом прошлогодишњег сусрета рекла изве-
стиоцу Савета Европе Дику Мартију да треба да иде у Хаг, јер тамо
постоји досије и докази који су сакупљени у “жутој кући“ и оста-
ло.
“Тада нисам знала да су доказни узорци били уништени“, рекла је
Дел Понте, наводећи да је затражила од Хашког трибунала да спро-
веде унутрашњу истрагу и открије ко је дао налог за уништавање
доказа.



САЗНАЊА
ТРГОВИНА ОРГАНИМАТРГОВИНА ОРГАНИМА
И ДАЉЕ ТРАЈЕИ ДАЉЕ ТРАЈЕ
Које податке су изнели и предложили, о борби против

трговине људским органима у јадранском региону предло-
жили, учесници на скупу у италијанском граду
Кампобасо
Зна се да су дрога, проституција и корупција урасле у гото-
во све институционалне поре живота па су  часни интелек-
туалци покушали да оспоре постојање хуманости у савре-
меном друштву. Поготово након објављивања извештаја
Дика Мартија актуелизована прича о трговини органима на
Космету навела је поједине аналитичаре да устврде да је
либерализам донео канибализам, те да се овако дехуманизо-
вано друштво враћа на своје прапочетке. Извештај о дело-
вању клинике „Медикус“ на Космету преко које се одвијало
вађење и касније трговина људским органима, те драматич-
ни подаци о донаторима, били су тема ових дана у Италији
први пут одржане Конференције за безбедност земаља
Јадранског простора.

Нема сумње да је рад овог криминалног удружења
на релацији Турска- Косово- Запад био познат још 2008.
године, али тек сада на завршеној Првој међународној
Конференцији за сарадњу и безбедност у Јадранском регио-
ну, одржаној у италијанском граду Кампобасо (регион
Молизе), упућен је прави аларм о тој криминалној вези и
њиховим радњама. Конференција је одржана на предлог
региона Молизе, у сарадњи са Европском унијом и ита-
лијанским министарством за рад и социјалну политику, а
учествовали су и стручњаци из области правосуђа, пред-
ставници  институција и политичари из Босне и
Херцеговине, Србије, Грчке, Хрватске, Албаније и Италије.
Закључак овог скупа је да уколико се не организује јако
међународно устројство, спречавање ових криминалних
радњи остаће само на нивоу покушаја. Изнети подаци све-
доче о томе да постоји добро разрађена осовина Турска-
Косово, преко које се одвија  довођење на Косово људи раз-
личитих узраста и полова - њихови органи намењени су
потребама богатог света са Запада.
Заменик тужиоца Националне дирекције за антимафију
Франческо Мандои, изнео је драматичне податке, посебно
везане за рад клинике „Медикус“, као и ценовник услуга
криминалних банди; цена бубрега достиже суму и до 50.000
евра. Иако нема званичних доказа постоје сумње да су
жртве у експлантацији бубрега и деца.
„Балканске криминалне организације на челу са Турском
постале су за само неколико година истинска ‘предузећа за
услуге’, која италијанским мафијама за промет наркотика,
људских бића, малoleтника и деце, нуде стручне савете,
сарадњу и финансијска средства“. Балкански криминалци
су снабдевени модерним технологијама, имају снажну
мрежу, готово капиларних односа, тако да условљавају чак
и пад економије земаља као и рад њихових влада јер оства-
рују екстремно велике профите.
Чворни пут у промету наркотика ка Европи јесте Косово са
албанским кланом, који је званично партнер италијанских
мафија. И када су у питању послови, ту нема етничких

подела или сукоба. Такве криминалне организације нису
никада у међусобном рату.

Специјално за „Печат“ тужилац Франческо
Мандои објаснио је да се „веома суптилно и детаљно испи-
тује активност турске организације која сакупља клијенте
по сиромашним земљама, као што су Азербејџан,
Казахстан, Јерменија, Молдова, да би их преко Грчке дове-
ла у косовску клинику“. Постоје апсолутна сазнања да је
турски лекар Јусуф Сонмез главни човек турске криминал-
не организације, она је постала прави сервис за налажење
даваоца и примаоца људских органа. „Замислите“, каже
италијански тужилац, „колико је то моћна и раширена
мрежа када она у свом саставу има људе у разним земљама
и разним зонама земаља где капиларно истражује ко би
могао да буде потенцијални давалац. Они су задужени да
наговарају те јаднике да крену пут Косова, да би у замену за
бубрег добили неки ситниш од новца. Али, Турска не испо-
ручује своје грађане“.
„Рад клинике „Медикус“ је под лупом и стрпљиво се истра-
жује њена активност како у прошлости, тако и данас“,
закључује Мандои.
Реч је, сматрају стручњаци окупљени на Конференцији у
Кампобасу, о веома снажном и моћном организационом
удружењу које може зауставити само једна међународна
структура, укључена у ту борбу. На скупу су изнети доку-
менти и подаци о досадашњим сазнањима из области наве-
деног криминала и договорено је стварање мреже на међу-
владином нивоу, у размени информација, координацији
полиција заинтересованих земаља и сарадњи правосуђа.
Али, међу потписницима таквог споразума нема ни Турске
ни Косова.
Један од закључака Конференције је да се организује једин-
ствен правосудни систем у који би био укључен целокупан
јадрански простор. Усвојен је и предлог да се упути зајед-
нички захтев земаља учесница Европској комисији за под-
ршку, са следећим приоритетима: ургентна хармонизација
правосуђа, односно правосудних правила у балканским
земљама са оним европским, ојачавање размена информа-
ција у циљу превенције која је сада веома слаба, посебно
између балканских земаља са Италијом, такође и ојачавање
правосудне сарадње и усвојење нових законских и опера-
тивних инструмената.  Упркос досадашњим методама у суз-
бијању неких криминалних појава, италијанске и балканске
мафије нису устукнуле, нити изгубиле моћ и контролу на
територији, али нису ни економски ослабиле. Напротив, све
су јаче.
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klinika “Medikus”



Лондонски позорник
вођа истражитеља
Неискусни припадници Унмика покушавали да тра-
гају за отетим Србима. У тиму постојао само један
професионалац, који се после четири месеца разболео,
а иначе је у Лондону био задужен ѕа проналазак кућних
љубимаца.
Након  НАТО бомбардовања, добијена је информације да
се у руднику Дева, отвореном и са српске и са албанске
стране, налази између 50 и 400 заробљених Срба.
Када су припадници Унмика покушали да изврше пре-
траге, наишли су на слепу улицу. Чак је и сведок који је
испричао детаље о подземном казамату порекао Унмику
све што је говорио.
Ово је била једна од ретких акција коју је та организација
предузела поводом гласина иза којих су стајали углавном
Албанци - да су Срби и неалбанци одвођени с Космета у
Албанију и тамо постајали жртве трговине органима. То
је открио нашим истражним органима члан међународ-
ног преговарачког тима за нестале особе на КиМ. Према
његовим речима, Србима једноставно ништа није ишло
на руку у проналажењу несталих, а пресудну улогу у
томе имао је управо Унмик.
- Већина људи из Одељења за нестале особе и оних у
кривичним истрагама били су добри људи, али не и про-
фесионалци - испричао је члан међународног тима. -
Међу њима се издвојио један с професионалним квали-
фикацијама, али се убрзо разболео. Да ли се то догодило
случајно или намерно, не знам, али то се догодило после
четири месеца проведена на КиМ, у време када се најин-
тензивније радило на проналажењу илегалних затвора .
Једноставно је повучен.

Остали су се, према речима овог истражитеља,
управо на КиМ први пут суочили са решавањем слу-
чајева несталих особа. Тако је заменик руководиоца
једне од јединица за нестале особе био позорник из
Лондона који се бавио проналажењем кућних љубимаца,
одбеглих од својих газда. Неколико месеци на челу једи-
нице био је и Аустралијанац који је штитио аутопут од
кенгура.
- Постојале су врло озбиљне индиције да је свако ко је
озбиљно загазио у овај проблем, ко је почео да прихвата
предлоге и сугестије српске стране - или премештен на
друго радно место или му је мисија прекинута - наводи
члан тима. - Догађало се да се људи “отворе“ месец дана
пре одласка из мисије, када су већ засигурно знали да
више неће бити ту. Пре тога, постојали су само албански
проблем и албанске жртве. И ништа више.
Члан овог међународног тима изјавио је и да је највише
људи, њих око 600, нестало непосредно после НАТО
бомбардовања и доласка међународних снага на КиМ.
Али, уместо да Унмик тада започне прикупљање доказа,
догодило се управо супротно. Расветљавање злочина је
пало у други план, а организација УН на КиМ је почела
да купује време доношењем разних протокола.
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ЧЛАНОВИ ОВК СВЕДОЧИЛИ ЈОШ 2003.
Детаљно су говорили о програму за убијање

српских заробљеника, продаји људских органа и сахра-
њивању више стотина жртава да би сакрили доказе о
убиствима цивила, наводи се у документу УН, у који је
увид имала агенција АП.
Тридесетак страница изјава најмање осам, лица датих
истражиоцима УН, потврђују тврдње да УН нису на одго-
варајући начин обратиле пажњу на ратне злочине, које су
починили Албанци током сукоба на Космету.
УН су накратко истраживали тврдње о вађењу људских
органа 2004. године, али никада није покренута пуна
истрага, због чега је српска страна указивала на двоструке
стандарде у процесуирању ратних злочина.
У писму, датираном на 12. децембар 2003. године, највиши
званичник УН у области правосуђа Пол Кофи писао је
представнику Хашког трибунала задуженом за истражива-
ња на Косову Џонатану Сачу да су злочини пријављени УН
на Косову из “разних извора непознате поузданости“.
Кофи наводи да су информације “засноване на разговорима
са најмање осам извора, чији је кредибилитет неиспитан, и
да је реч о Албанцима са Косова или из Црне Горе, који су
били припадници ОВК“.
Детаљни разговори вођени су у Трибуналу у Холандији,
који је одговоран за процесуирање ратних злочина у бив-
шој СФРЈ, али није покренути ни један процес.

Према документима, извори су 2003. године зва-
ничницима УН рекли да су вишерангирани припадници
ОВК и званичници албанске Владе умешани у злочине,
који су трајали до лета 2000. године, скоро годину након
што је контролу над Косовом презео УН и НАТО.
Прве две операције вађења људских органа урађене да би
било “пробијено тржиште“, а да су шверцери органима
касније могли да добију до 45 000 долара по телу.
“Највећа испорука људских органа била је када су одједном
обрадили петоро Срба. Речено је да су тада добили право
богатство. У другим случајевима било је оперисано двоје
до троје Срба“, испричао је извор.
Поткупљивани да би затворили очи запослени на аеродро-
му “Ринас“, и аеродрому у Истамбулу, где су органи ноше-
ни на продају. Лет између два града трајао је око сат и 45
минута. Извори су рекли да је од куће, у којој су органи
вађени, до аеродрома требало два часа вожње аутомоби-
лом.

Извори, који су описани као “ниже до средње ран-
гирани припадници ОВК“, рекли су да су Срби пребацива-
ни камионим и комбијима у Албанију, где су држани у
затворским центрима, а да су неки од њих били и на меди-
цинским прегледима.         В.В.



Због сазнања или учешћа у злочинима
УБИЈАНИ
СВЕДОЦИ
Бивши шеф УНМИК-ове канцеларије
за нестале особе и форензику Хозе
Пабло Барајбар, који је 2004. године,
узео узорке prona|ene oko злогласне
“жуте куће“, најавио је још пре две
године да ће истрага Дика Мартија
бити најбољи начин да се открије
шта се догодило. Барајбар је у разго-
вору за “Новости“ открио да је прве
информације о трговини људским
органима добио од осморо сведока,
крајем 2002. или почетком 2003.
године.

“Неки су тврдили да су већ
били у ‘жутој кући‘, други да су
видели како се из ње износе тела и
сахрањују на локалном гробљу“,
рекао је Барајбар тврдећи да су му
чак рекли и да су превозили људе у
Албанију. Нисмо разговарали,
међутим, ни с ким ко је рекао да је
учествовао у ономе што се наводно
догађало у ‘жутој кући‘ или да је,
рецимо, био отет.” 
Барајбар истиче да је и током оби-
ласка потенцијалног места злочи-
на, “било трагова које је требало
пратити“.

“Бочице лекова, хируршки
контејнер... све што смо тада сазна-
вали делићи су једне слагалице.
Зато сматрам да је било довољно
информација да се истрага настави.
Уосталом, ми смо то и очекивали.”

На питање зашто се истра-

га о страшним злочинима заврши-
ла одласком УНМИК-овог тима у
Бурељ, он је рекао да је то учињено
из више разлога. Један од њих је
што је убрзо после тога почела
истрага против Фатмира Љимаја и
Рамуша Харадинаја.

Чим се то догодило, сви
извори који су могли да нас одведу
до гробља и да нам покажу где су
тачно тела закопана - нестали су!
Дословно су нестали!

Почели су да се крију и
никада више нису хтели да прого-
воре са нама. Побегли су!”

И заиста, извештај
УНМИК-а који је потписао
Барајбар, а који је комплетиран тек
недавно, открива шта су истражи-
тељи нашли у “жутој кући“ у којој
живи породица Катући, и у непо-
средној близини.

Наиме, 4. фебруара 2004.
године, истражитељи и форензича-
ри два су дана обилазили терен око
куће, разговарали су са мештани-
ма, а трагове злочина нашли 15
километара северно до места
Бурељ.

На једном отпаду пронађен
је празан пластични контејнер за
држање опреме неопходне за
интравенску терапију, шприц,
празна бочица транксена, који се
користи и за смирење, и за интра-
венске анестезије. Пронађени су и
антибиотици, амбалажа од пилула,
комади материјала који потичу од

хируршких комбинезона, бочице
разних таблета и празна футрола за
пиштољ.

У извештају се, ипак, наво-
ди да је у кухињи и остави, било
реакције на “луминол“, супстанцу
која се користи за откривање мрља
крви.

“Господин Гренџ (један од
истражитеља који је прикупљао
доказе у “жутој кући“), фотографи-
сао је реакције луминола у кухи-
њи“, написао је Барајбар у извеш-
тају.

“Исте реакције, пронађене
су северозападно у ћошку собе, 1,5
метар од западног зида и два метра
од северног, овалног облика и
површине 15 пута 25 центимета-
ра.”

Све доказе које су прикупи-
ли у околини “жуте куће“, пред-
ставници УНМИК-а предали су
Хану Коски, официру за безбед-
ност Хашког трибунала. Он их је
касније депоновао УНМИК-овој
Канцеларији за нестала лица и
форензику (ОМПФ), у Ораховцу.

О овом извештају се ћутало
четири године. А, докази који су се
налазили у Хагу, уништени су сле-
деће године. Постојање овог
УНМИК-овог извештаја, 2008.
године, негирала је и главна међу-
народна тужитељка Анунцијата
Ћаравало из Кривичног Одељења
правде Мисије УНМИК-а на
Космету.
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11. Korupcija i organizovani krim-
inal predstavqaju najve}i problem
u regionu, {to je pokazalo neko-
liko me|unarodnih studija.
Problem pogor{ava ~iwenica da
su kriminal, korupcija i politika
usko isprepleteni. ~ini se da
masovno prisustvo me|unarodnog
osobqa nimalo nije popravilo
stvari, zapravo je dovelo do nekih
prili~no ~udnih anomalija; na
primer voza~ ili ~ista~ica u nekoj
me|unarodnoj organizaciji ili
stranoj ambasadi po pravilu
zara|uju znatno vi{e od policajca
ili sudije, {to neizbe`no remeti
skalu dru{tvenih vrednosti.

12. Najve}i prior-
itet iz humanitarne perspektive je
da se razjasni sudbina nestalih
lica. Broj nestalih je ekstremno
visok kada se uzme u obzir mali
broj stanovnika Kosova. Od ukupno
6.005 slu~ajeva nestalih lica koje
je registrovao Me|unarodni
komitet Crvenog krsta (MKCK),
oko 1.400 osoba su prona|ene `ive i
bilo je mogu}e otkriti i identi-
fikovati 2.500 tela. Ve}ina pre-
minulih su kosovski Albanci, od
kojih je polovina ekshumirano iz
masovnih grobnica na teritoriji
Srbije, a druga polovina na teri-
toriji Kosova. Pored toga, postoji
1.869 nestalih ~ija sudbina nije
utvr|ena. Dve tre}ine su kosovski
Albanci. Po dolasku Kfora 12.
juna 1999. nestalo je 470 osoba, od
toga 95 kosovskih Albanaca i 375
nealbanaca, uglavnom Srba5. 

13. Kada govorimo o
proceni broja nestalih, treba
napomenuti da su mnoge kosovske
albanske porodice koje su izgubile
svoje voqene posle 12. juna 1999.
navodno prijavile raniji datum
nestanka, pre ovog „datuma prekret-
nice“, zbog straha da }e wihove naj-
dra`e smatrati „izdajnicima“ koje
je OVK kaznila. Zna~ajno je da
kosovski zakon o naknadama za
porodice „palih boraca“ izri~ito
iskqu~uje lica koja su stradala
nakon dolaska Kfora. {to se ti~e
zakona o naknadi za porodice
nestalih lica, koji je jo{ uvek u
fazi rasprave, stav je kosovskih
vlasti da bi taj zakon trebalo da
obuhvati samo one koji su nestali
posle 1. januara 1999. i pre 12. juna

1999. Ovakav stav pokazuje koliko
je problem nestalih kosovskih
Albanaca i danas osetqiva stvar.
Prema nekim na{im izvorima, ta
tema je i daqe ogroman tabu i
ozbiqna prepreka da se otkrije
istina. Potraga za „izdajnicima“ je
~esto bacala u senku krvave zavade
izme|u frakcija unutar OVK i
slu`ila da zata{ka zlo~ine koje su
po~inili pripadnici OVK i
wihovi saradnici. 

14. Sada{wa Kancelarija
za nestala lica i sudsku medicinu
navodi da ima velike te{ko}e u
radu sa dokumentacijom ~esto
lo{eg kvaliteta koju je nasledila
od prethodnika; ona o~igledno ima
i problem da motivi{e i zadr`i
zaposlene, koji su navodno nedovo-
qno pla}eni u odnosu na kvali-
fikacije koje imaju. Napore da se
utvrdi sudbina nestalih lica
tako|e ote`ava nedovoqna saradwa
izme|u razli~itih me|unarodnih
organizacija i kosovskih vlasti, da
ne pomiwemo nadle`ne organe u
Albaniji. Dok je Srbija sara|ivala
u naporima da se iskopaju masovne
grobnice za koje se sumwalo da pos-
toje na wenoj teritoriji, iako ne
bez po~etnih sumwi, ispostavilo se
da je takve istra`ne postupke

mnogo komplikovanije sprovesti na
teritoriji Kosova , i do sada
nemogu}e na teritoriji Albanije9.
Saradwe sa kosovskim vlastima
naro~ito nije bilo kad je u pitawu
470 slu~ajeva nestalih, zvani~no
registrovanih nakon zavr{etka
sukoba. Izostanak saradwe sa vlas-
tima Kosova i Albanije u
utvr|ivawu sudbine nestalih Srba,
pa ~ak i kosovskih Albanaca za koje

se veruje da su `rtve OVK, izaziva
ozbiqne sumwe da trenutno postoji
potreban nivo politi~ke voqe da
se utvrdi cela istina u vezi sa ovim
doga|ajima. 

15. Radnoj grupi za nestala
lica, kojoj predsedava MKCK, u
saradwi sa OMPF, potrebna je
svesrdna podr{ka me|unarodne
zajednice da bi prevazi{la otpor
koji postoji kod svih strana.
Takva podr{ka je va`na i zbog
pre`ivelih ro|aka nestalih osoba,
~ija patwa i daqe predstavqa
veliku prepreku pomirewu.
Zaprepa{}en postupkom 
Ha{kog suda

16. Ve} smo podsetili kako
su tvrdwe o trgovini organima
dospele u javnost, dobile me|unaro-
dne dimenzije i podstakle Par-
lamentarnu skup{tinu Saveta
Evrope da zatra`i izradu ovog
izve{taja. Na{iroko se polemisa-
lo o takozvanoj `utoj ku}i, koja se
nalazi u mestu Ripe, u blizini
grada Burela u centralnoj Albani-
ji – do toga da se u~inilo da ova
ku}a ima monopol na pa`wu javnos-
ti. Me|utim, ta ku}a je bila samo
jedan od mnogih elemenata u daleko
ve}oj i slo`enijoj epizodi. Ta~no
je da je cela pri~a, izgleda, po~ela
sa otkri}ima o `utoj ku}i. U feb-
ruaru 2004. MKSJ i Unmik su zajed-
ni~ki organizovali istra`iva~ku
posetu ovom mestu, uz prisustvo
novinara. Ipak, ova poseta se po
svim tehni~kim standardima ne
mo`e posmatrati kao pravo foren-
zi~ko ispitivawe. Qudi koji su
u~estvovali u woj, a koje smo inter-
vjuisali, otvoreno su osudili
nedostatak profesionalizma, na-
ro~ito u pogledu uzimawa uzoraka i
bele`ewa nau~nih zapa`awa. Osim
toga, pona{awe nekih ~lanova
porodice Katu~i, koja `ivi u toj
ku}i, budi niz pitawa, pre svega
zbog razli~itih i kontradiktornih
obja{wewa koja su ponudili
obja{wavaju}i tragove mrqa od
krvi (otkrivene upotrebom lumi-
nola) u blizini stola u glavnoj
sobi. Glava porodice je prvo tvrdio
da su `ivotiwe sa farme tu ubijene
i istran`irane. Drugo obja{wewe
je bilo da se jedna `ena iz porodice
porodila na istom mestu.
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17. Ni MKSJ ni Unmik, niti
kancelarija albanskog javnog
tu`ioca, nisu posle ove posete
sproveli bilo kakvo detaqnije
ispitivawe. Albanski istra`iteq
koji je u~estvovao u pomenutoj
poseti, {tavi{e, po`urio je da
javno ka`e da nije prona|en trag
bilo koje vrste.

Prikupqene fizi~ke
uzorke na licu mesta MKSJ je kasni-
je uni{tio nakon {to ih je
fotografisao, {to mi je u pismu
potvrdio sada{wi glavni tu`ilac
MKSJ.11 Moramo sebi dozvoliti da
izrazimo zaprepa{}ewe {to je
takav jedan korak preduzet. 

18. Ni tim specijalnog
tu`ioca za ratne zlo~ine u
Beogradu nije do{ao do nekih
konkretnih rezultata u ovom
slu~aju, bez obzira na zna~ajan trud.
Medijska halabuka koja je pratila
istragu sigurno nije doprinela
wihovoj efikasnosti. Zahvaqujemo
specijalnom tu`iocu na saradwi i
spremnosti da pomogne. 

19. Ekipe me|unarodnih
tu`ilaca i istra`iteqa u misiji
Euleksa, zadu`ene da istra`e
navode o nehumanom postupawu,
ukqu~uju}i i one koji se odnose na
mogu}e slu~ajeve trgovine organi-
ma, ostvarile su izvestan napredak,
posebno u pravcu dokazivawa posto-
jawa tajnih pritvorskih objekata
OVK u severnoj Albaniji, gde su
navodno po~iwena i ubistva.
Me|utim, Euleksovu istragu je do
sada ote`avao nedostatak saradwe
od strane albanskih vlasti, koje
nisu odgovarale na specifi~ne,
podrobne zahteve za sudsku pomo}. U
vreme pisawa ovog izve{taja,
Euleks nije imao pristup komplet-
noj dokumentaciji MKSJ o ovom
delu istrage. 

20. Daqa istraga, koju je
tako|e sproveo Euleks, o slu~aju
klinike „Medikus“ u Pri{tini,
tako|e je na sli~an na~in ote`ana
time {to su vlasti nekoliko ~lani-
ca Saveta Evrope i zemaqa posma-
tra~a sa zaka{wewem odgovorile na
zahteve Euleksa za me|unarodnu
pravnu pomo}.12 S obzirom na
te`inu navedenih dela – trgovina
qudskim organima, ni mawe ni vi{e
– ovakva ka{wewa su neshvatqiva i
nesavesna. Treba podsetiti da je
po~etna istraga dovela do hap{ewa

nekoliko osumwi~enih u novembru
2008. Od tada je izdato vi{e naloga
za hap{ewe drugih osumwi~enih
koji su trenutno u bekstvu.13 Ova
istraga slu`i kao jo{ jedan dokaz da
u ovom regionu postoje kriminalne
strukture i mre`e, u koje su
ume{ani i lekari, i koje deluju u
regionu kao deo me|unarodne mre`e
trgovine qudskim organima, bez
obzira na prisustvo me|unarodnih
snaga. Verujemo da postoje dovoqno
ozbiqne i zna~ajne indicije da je
ovaj oblik trgovine postojao mnogo
pre slu~aja „Medikusa“, i da su neke
vo|e OVK i wihovi saradnici
ume{ani u to odranije. Indikacije
su svakako suvi{e jake da bi se
mogao tolerisati propust da se
kona~no sprovede ozbiqna, nezavis-
na i iscrpna istraga.

Likvidirani svedoci
21. Saznali smo iz prve ruke

koliko je te{ko rekonstruisati
doga|aje na Kosovu u burnom i
haoti~nom periodu 1999–2000. Sa
izuzetkom nekoliko Euleksovih
istra`iteqa, bilo je i jo{ uvek ima
mawka odlu~nosti da se utvrdi isti-
na o tome {ta se desilo u tom peri-
odu i u skladu s tim podeli odgov-
ornost. Mno{tvo dokaza koji posto-
je protiv pojedinih vrhovnih vo|a
OVK izgleda u velikoj meri dopri-
nosi toj neodlu~nosti. Bilo je sve-
doka doga|aja koji su likvidirani, i
onih previ{e upla{enih i samom
~iwenicom da ih propituju o ovim
doga|ajima. Takvi svedoci uop{te
nemaju poverewa u za{titne mere
koje bi mogli da dobiju. Mi smo sami
morali da preduzmemo precizne
mere predostro`nosti u pogledu
pojedinih sagovornika kako bismo
ih uverili da }e wihova anonimnost
biti strogo ~uvana. Pri svemu tom
zakqu~ili smo da su dostojni
poverewa i uspeli smo da utvrdimo
da se wihove izjave poklapaju sa
objektivno proverqivim ~iwenica-
ma. Na{ ciq, me|utim, nije bio da
sprovodimo krivi~nu istragu. Ipak,
mo`emo da tvrdimo da smo
prikupili dovoqno ubedqive
dokaze da sna`no zahtevamo da
me|unarodna tela i ume{ane dr`ave
kona~no preduzmu sve korake kako
bi osigurali da se istina utvrdi, a
krivci jasno identifikuju i pozovu
na odgovornost za svoje postupke.
Znaci da su kriminalci u dosluhu sa

nosiocima najvi{ih politi~kih i
institucionalnih funkcija
previ{e su brojni i previ{e
ozbiqni da bi se ignorisali.
Fundamentalno je pravo gra|ana
Kosova da znaju istinu, celu istinu,
a to je tako|e i neophodan uslov za
pomirewe izme|u zajednica i za
prosperitetnu budu}nost zemqe. 

22. Pre nego {to pre|em na
detaqe u vezi sa na{om istragom,
hteo bih da izrazim zahvalnost
svima koji su mi pomogli da obavim
ovaj te`ak i delikatan zadatak. Na
prvom mestu, zahvaqujem
Sekretarijatu Komiteta, kome je
pomagao jedan spoqni ekspert, kao i
vlastima dr`ava koje smo posetili,
i sposobnim, hrabrim novinarima
istra`iva~ima koji su sa nama
podelili neke informacije. Tako|e
dugujem posebnu zahvalnost osobama
koje su verovale u na{u profesion-
alnost i u na{u du`nost da {titimo
wihov identitet kako ih ne bismo
doveli u bilo kakvu opasnost.
Uvodni komentar o izvorima 

23. U toku istra`ivawa,
obezbedili smo svedo~ewa i iskaze
nekoliko desetina primarnih izvo-
ra: boraca i saradnika raznih
oru`anih frakcija koje su u~estvo-
vale u neprijateqstvima na Kosovu;
direktnih `rtava nasilnih zlo~ina
po~iwenih na Kosovu i okolnim
teritorijama; ~lanova porodica
nestalih i umrlih lica; sada{wih i
biv{ih predstavnika me|unarodnih
pravosudnih institucija sa
nadle`no{}u za doga|aje na Kosovu
(pre svega Unmika, Euleksa i
MKSJ); predstavnika nacionalnih
pravosudnih sistema, ukqu~uju}i
tu`ioce sa jurisdikcijom za
doga|aje u vezi sa Kosovom
(Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine u
Beogradu, Kancelarija generalnog
tu`ioca u Tirani, tu`ilac, polica-
jci i funkcioneri dr`avne bezbed-
nosti u Pri{tini i u tri okolne
dr`ave), humanitarnih agencija
(ukqu~uju}i Me|unarodni komitet
Crvenog krsta i Me|unarodnu
komisiju za nestala lica); i raznih
pripadnika civilnog dru{tva i
organizacija za qudska prava koji su
istra`ivali i izve{tavali o
doga|ajima na Kosovu u za nas
va`nom periodu (ukqu~uju}i Fond
za humanitarno pravo). 
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24. Naravno, poku{ali smo
gde god je bilo mogu}e da ova
svedo~ewa uzmemo sami prilikom
poseta Pri{tini, Tirani,
Beogradu i drugim delovima
Balkana, bilo putem zvani~nih sas-
tanaka (on the record), bilo kroz
poverqive razgovore. Me|utim,
zbog niza okolnosti – ukqu~uju}i i
wihove „nestanke”, iz bezbednosnih
razloga, zbog wihovog preseqewa u
inostranstvo, kao i ograni~ewa
na{eg zvani~nog programa susreta
dok smo obavqali misiju u regionu
– neki od izvora koji su obezbedili
svedo~ewe nisu mogli da se li~no
sastanu sa nama. 

25. Zatim, da bismo dobili
istinita svedo~ewa o navodnim
zlo~inima kosovskih Albanaca,
suo~ili smo se sa istim preprekama
kao i druga istra`na tela tokom
protekle decenije. Zbog uko-
rewenog ose}aja odanosti klanu i
principa ~asti koji je mo`da najbo-
qe opisan u ekspertskom izve{taju
za MKSJ u slu~aju Qimaj,14 ve}ina
svedoka albanske nacionalnosti
bila nam je nedostupna. Videv{i da
su dva istaknuta procesa MKSJ
dovela do smrti tako mnogo svedo-
ka, i na kraju do neuspeha da se ost-
vari pravda,15 izvestilac
Parlamentarne skup{tine sa
tri~avim resursima u pore|ewu sa
MKSJ te{ko da je mogao da
preokrene {anse da svedoci pris-
tanu da s nama direktno govore.
Nedodirqiva „Albanska mafija”

26. Mnoge osobe koje su dugo
radile na Kosovu i postale
najceweniji komentatori pravnih
pitawa u regionu uputile su nas u
to da je u organizovane kriminalne
mre`e Albanaca („Albanska mafi-
ja”) u samoj Albaniji i na susednim
teritorijama, ukqu~uju}i Kosovo i
Biv{u Jugoslovensku Republiku
Makedoniju i dijasporu, verovatno
te`e prodreti nego u Koza nostru;
~ak i operativci na najni`em
nivou radije bi se odlu~ili na
zatvorsku kaznu od nekoliko
decenija nego da izdaju pripadnike
svog klana.

27. Tako smo se, u nu`di i
samo kada je to bilo potrebno,
oslawali na audio i video-snimke
intervjua sa kqu~nim izvorima,
koje su obavqali drugi. U takvim

slu~ajevima smo preduzeli sve
mogu}e korake da sami utvrdimo
autenti~nost i verodostojnost tih
izvora; uporedili smo wihove
iskaze sa informacijama dobijenim
od odvojenih, nezavisnih izvora za
koje oni nisu mogli da znaju; a od
qudi koji su obavqali intervjue
dobili smo utiske iz prve ruke o
okolnostima i uslovima pod kojima
su razgovori vo|eni.
OVK nije bila vite{ka
28. Razgovore su obavili

biv{i policajci i inspektori iz
nekoliko zemaqa, akademski
istra`iva~i i istra`iva~ki nov-
inari od ugleda i poverewa. Mi smo
uvek insistirali da sva svedo~anst-
va budu potkrepqena drugim dokaz-
ima.
Detaqni rezultati na{e istrage

29. Op{ti utisak koji
proizilazi iz na{e istrage u neko-
liko aspekata se drasti~no raz-
likuje od uobi~ajenog pred-
stavqawa sukoba na Kosovu. Dok se
vodila intenzivna borba za
budu}nost teritorije Kosova, bilo
je veoma malo situacija da su se
suprotstavqene naoru`ane frak-
cije suo~ile jedna s drugom na bilo
kakvoj vojnoj liniji fronta.

30. U`asna zlostavqawa
kojima su srpska vojska i policija
pribegavale poku{avaju}i da
pot~ine i na kraju proteraju alban-
sko stanovni{tvo s Kosova dobro
su poznata i dokumentovana.

31. Dokazi koje smo otkrili
su mo`da najzna~ajniji po tome {to
su ~esto sasvim suprotni toliko
forsiranom imixu Oslobodila~ke
vojske Kosova, ili OVK, kao ger-
ilske vojske koja se vite{ki bori-
la da odbrani pravo svog naroda da
naseqava teritoriju Kosova.

32. Iako je nesumwivo bilo
mnogo hrabrih vojnika koji su bili
spremni da idu na front, da se
suo~e sa velikim neda}ama i ako je
potrebno i umru za nezavisnu
otaxbinu kosovskih Albanaca, ovi
borci nisu nu`no bili u ve}ini.

33. Iz iskaza koje smo
uspeli da sakupimo, politika i
strategija nekih lidera OVK bile
su mnogo slo`enije od jednostavnog
plana da nadvladaju svoje srpske
ugweta~e.

34. S jedne strane, rukovod-

stvo OVK je ~eznulo za priznawem
i podr{kom stranih partnera,
posebno vlade SAD. Imaju}i taj
ciq pred sobom, „portparoli” OVK
sa dobrim me|unarodnim vezama

morali su da ispune odre|ena
obe}awa svojim partnerima i spon-
zorima, i/ili da se pridr`avaju
odre|enih odredaba dogovora, koje
su bile de fakto uslovi da dobiju
podr{ku iz inostranstva.

35. S druge strane, me|utim,
jedan broj visokih komandanata
OVK navodno nije propustio pri-
liku da profitira u ratu, izme|u
ostalog i tako {to su za sebe
obezbedili li~nu i materijalnu
korist. Hteli su da obezbede prist-
up resursima za sebe i svoju porod-
icu/klan, naro~ito kroz poziciju
mo}i na politi~koj funkciji, ili u
unosnim delatnostima kao {to su
energetika (nafta), gra|evinarst-
vo i nekretnine. Oni su hteli da se
osvete za ono {to do`ivqavaju kao
istorijsku nepravdu po~iwenu nad
albanskim stanovni{tvom u biv{oj
Jugoslaviji. A mnogi od wih su
izgleda bili re{eni da profitira-
ju maksimalno koliko su mogli dok
su imali operativnu kontrolu nad
pojedinim teritorijama na kojima
je vladalo bezakowe (na primer u
delovima ju`nog i zapadnog
Kosova) i da obezbede uticaj i mo}
– posebno finansijsku – uz pomo}
kojih bi za sebe obezbedili
upori{te na drugim podru~jima (na
primer u Albaniji).

36. Istina je da su se
najva`nije operativne aktivnosti
OVK – pre, za vreme i neposredno
nakon sukoba – odvijale na teri-
toriji Albanije, gde srpske snage
bezbednosti nikada nisu bile ras-
pore|ene.
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37. Za dve i vi{e godine
otkako se prvo pojavio 1996. godine,
OVK se smatrao za marginalnu,
labavo organizovanu pobuweni~ku
grupu, ~ije su napade na Jugoslaviju
zapadni posmatra~i svrstavali u
dela „terorizma”.

38. Na{i izvori bliski
OVK i svedo~ewa zarobqenih pri-
padnika OVK koje je prikupila srp-
ska policija, potvr|uju da su glavne
lokacije na kojima su se borci OVK
regrutovali i obu~avali bile na
severnu Albanije.

39. Dobro je poznato da su
oru`je i municija {vercovani u
delove Kosova i Metohije, ~esto na
kowu, kroz tajne, planinske puteve
iz severne Albanije. Srpska poli-
cija je te akcije opisala kao krimi-
nalna dela bandita koji su hteli da
vr{e teroristi~ke napade na
srpske snage bezbednosti. Kosovski
Albanci i dr`avqani Albanije
koji su u~estvovali u ovim operaci-
jama krijum~arewa predstavqali su
to kao herojski ~in otpora protiv
srpskog ugwetavawa.

40. Doma}e ja~awe OVK u
smislu wegove borbene sposobnos-
ti, kao i kredibiliteta me|u
albanskim stanovni{tvom na
Kosovu, naro~ito u toku 1998, pok-
lapalo se sa pove}anom brutal-
no{}u u akcijama srpske vojske i
policije.

41. Ipak, tek u drugoj
polovini 1998, uz otvorenu
podr{ku zapadnih sila, u ~ijoj je
osnovi bilo sna`no lobirawe
Sjediwenih Dr`ava, OVK je u per-
cepciji me|unarodne javnosti
obezbedila presti`an imix nosio-
ca oslobodila~ke borbe kosovskih
Albanaca.

42. Ta percepcija presti`a
je bio najve}i i najva`niji imetak
OVK. To je podstaklo najbogatije
donatore albanske dijaspore da
OVK doturaju znatna finansijska
sredstva. Pojedina~ni predstavni-
ci dobili su ve}a ovla{}ewa da
govore i deluju u ime kosovskih
Albanaca u celini. Tako|e, vode}e
li~nosti OVK prikazane su kao
budu}e verovatno najmo}nije i naju-
ticajnije figure na posleratnom
Kosovu.

43. Zaista, ova percepcija
nadmo}i OVK, koju su u velikoj

meri stvorili Amerikanci, bila je
temeq na kome je OVK postigla
stvarnu dominaciju nad drugim pre-
tendentima na vlast, kao {to su
Demokratski savez Kosova (DSK)
Ibrahima Rugove ili „vlada u
egzilu” Bujara Buko{ija.

44. Prema informacijama
koje smo dobili od insajdera, sa
istom `estinom s kojom je
sprovodila koordinirane vojne
akcije protiv Srba, OVK se bori-
la, i verovatno je odvojila vi{e
resursa i politi~kog kapitala, da
zadr`i prednost u odnosu na
rivalske frakcije.

45. Istovremeno, treba
naglasiti da OVK nije bila jedna
jedinstvena grupa boraca po ugledu
na konvencionalnu armiju. Nije
bilo formalno imenovanog glavnog
vo|e, ili „glavnokomanduju}eg”,
~iji bi autoritet priznali drugi
komandanti i ~ija bi se nare|ewa
po{tovala na svim nivoima.

46. Zapravo, dok je trajala
borba oko toga ko }e u budu}nosti
upravqati Kosovom, i kako se ras-
plamsavao sukob, OVK je bila
duboko podeqena unutra{wom
iscepkano{}u.

47. Va`ni uzroci podele su
bile suprotstavqene politi~ke
ambicije, kao i razli~ite pred-
stave najzna~ajnijih li~nosti OVK
o tome {ta su prihvatqivi para-
metri nasilnog otpora.

48. Tako se 1998. i 1999, a
posebno posle smrti slavnog
komandanta OKV Adema Ja{arija16
, pojavilo nekoliko razli~itih
OVK frakcija.

49. Svaku od ovih grupa je

predvodio jedan od samozvanih
osniva~a OVK. Svaka grupa se sas-
tojala od lojalnog jezgra regruta i
pristalica, ~esto okupqenih iz
redova nekoliko blisko povezanih
klanova i porodica, i/ili
grupisanih na definisanoj
geografskoj teritoriji Kosova.
Svaka grupa je odredila svog vo|u
kao najsvetliju nadu da predvodi
borbu OVK protiv Srba i izbori
se za samoopredeqewe kosovskih
Albanaca, sara|uju}i po potrebi sa
drugim komandantima OVK.

50. O~igledno je da su sas-
tav i rukovodstvo ovih „frakcija”
OVK, uz ve} postoje}u popularnost
DLK, ti koji su nastavili oslobod-
ila~ku borbu i su{tinski obliko-
vali postkonfliktnu politi~ku
scenu Kosova.17
Frakcije OVK imaju svoje
obave{tajne strukture
51. Tokom posledwe deceni-

je du`nost najvi{ih izvr{nih
slu`bi na Kosovu podeqena je
izme|u biv{ih vode}ih komandana-
ta OVK, a ve}ina politi~kih kam-
pawa zasnivala se na tome koliki je
doprinos kandidat dao za oslobodi-
la~ku borbu, kao i do koje mere je u
stawu da stalno promovi{e
interese kosovskih Albanaca kada
je re~ o poznatim i nepoznatim pro-
tivnicima.

52. Utvr|eno je da su, pored
ostalih oblika samoodr`awa,
razne OVK „frakcije” koje pomi-
wem formirale i odr`avale wene
obave{tajne strukture. Na bilo
koji dostupan na~in i definitivno
na marginama pravnog i regula-
tornog sistema, najve}i zagovorni-
ci ovog de facto oblika ratovawa
OVK nastavili su da nadziru, i
~esto poku{avali da sabotiraju,
aktivnosti svojih protivnika i
onih koji mogu da ugroze wihove
politi~ke i poslovne interese.18

53. Pored toga, utvrdili
smo19 da su strukture OVK jedini-
ca formirane, u zna~ajnoj meri, u
skladu sa hijerarhijom,
privr`eno{}u i kodeksima ~asti
koji preovla|uju u klanovima
etni~kih Albanaca ili pro{iren-
im porodicama, a koji de facto
~ine skup zakona, poznat kao Kanun,
u regionima Kosova iz kojih poti~u
wihovi komandanti.
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Bogati “biznismeni” iz
Nema~ke i [vajcarske zaradili dese-
tine miliona dolara na jezivoj
trgovini - Anga`ovani su privatni
avioni kako bi izva|eni organi
otetih Srba {to pre stigli iz
Tirane u Evropu

Albanci sa Kosova su tokom
1998. i 1999. godine oteli i potom
ubili na desetine kosovskih Srba
kako bi wihove organe prodavali po
svetu. Ovom re~enicom po~iwe
izve{taj novinske agencije Aso{ijet-
ed pres, ~ija je novinarska ekipa
zavr{ila istra`ivawe monstruoznih
zlo~ina nad na{im qudima.

Glavna novost, koju isti~e
AP, preuzeta je iz obimnog dokaznog
materijala koji je Srbija predala
me|unarodnim stru~wacima, a radi
se o podatku da su u zlo~ine bili
ume{ani i bogati qudi iz Nema~ke i
[vajcarske, koji su “zgrnuli” dese-
tine miliona dolara za jezivom
“biznisu”. Oni su, navodi AP,
anga`ovali posrednike i privatne
avione kojima su u najkra}em mogu}em
roku prebacivani tek izva|eni
organi do bolnica gde su
presa|ivani. Imena ovih krvavih
trgovaca nisu saop{tena jer je, pi{e
AP, glavni tu`ilac srpskog
Tu`ila{tva za ratne zlo~ine
Vladimir Vuk~evi} debeli dosije

uru~io jedino Diku Martiju, u kojem
se, u sklopu dokaznog materijala,
nalaze i svedo~ewa biv{ih pripad-
nika albanske organizacije OVK,

“Poznato je da u materijali-
ma optu`nice srpska strana navodi
da je u vreme kada se de{avala ova
trgovina organima, netragom nestalo
oko 400 Srba”, navodi AP, dodaju}i
da se strahuje da su desetine nestalih
bile `rtve bas ovog u`asnog zlo~ina.
U izve{taju se navodi i to da Srbija
zahteva da se ponovi pretraga ku}e u
selu Ripe na severu Albanije, u koju
su po svemu sude}i dovo|eni oteti
Srbi, kao i tri seoska grobqa na
kojima su sahrawivani posmrtni
ostaci `rtava. Putevi u tom kraju su
lo{i, pa AP pretpostavqa da su
izva|eni organi hitno prebacivani
helikopterom do Tirane, a odatle
privatnim avinonima transporto-
vani daqe u Evropu.

AP podse}a i da je u febru-
aru 2004. godine istra`iteq
UNMIK-a, stru~wak za sudsku medi-
cinu Hoze Pablo Barajbar, putovao
sa svojim timom u “`utu ku}u” u selu
Ripe. Uz pomo} specijanih hemikali-
ja otkriveni su tragovi krvi po
zidovima kuhiwe i susedne sobe.

- Imam neki ose}aj u stomaku
da se ovde ne{to doga|alo - podsetila
je AP na wegove tada{we re~i.

Ipak, i uloga samog
Barajbara je prili~no sporna,
naro~ito ako se uzme u obzir da je
izve{taj sa lica mesta netragom nes-
tao, a da je sam UNMIK-ov stru~wak
do{ao na udar Albanaca s Kosova,
koji su ga tu`ili tvrde}i da je iz
zemqe iznosio kosti wihovih pre-
minulih za potrebe izlagawa u insti-
tutu u Sjediwenim Dr`avama.

Srpsko tu`ila{tvo je,
tako|e, potvrdilo za nas list da i
samo ispitivawe “`ute ku}e” nije
pro{lo kako forenzi~ka pravila
nala`u (moglo se ~uti da je neko imao
za ciq da omalova`i i zata{ka
u~iweni zlo~in), te da je time
propu{tena prilika da se prikupe
validni dokazi. Tako je, na primer,
istraga stopirana i pre nego {to je
utvr|eno da li se radilo o tragovima
qudske ili krvi zaklanih `ivotiwa,
kako su tvrdili ~lanovi albanske
porodice koji `ive u ovoj ku}i.
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Izve{taj AP-a preneo
je u sa`etom obliku ali i jedan
broj listova u [vajcarskoj, a
je upravo dr`avqanka ove
zemqe, biv{i ha{ki tu`ilac
Karla del Ponte prva pomenu-
la trgovinu organima u svojoj
kwizi. Time je zvani~no po-

tvrdila optu`be srpskih
istra`nih organa. Kako se ve}
pisalo, istra`iteqi Tri-
bunala obustavili su istragu
po ovom pitawu, iako su zajed-
no sa zvani~nicima UNMIK-
a sa Kosova putovali u spornu
“`utu ku}u” na severu Alba-
nije gde su zapravo va|eni
organi. Izve{taj je nestao, da
bi se delimi~no pojavio pre
nekoliko meseci, a zatim je
srpsko Tu`ila{tvo za ratne
zlo~ine do{lo u posed pre-
ostalih priloga koji su
nedostajali. Slu~aj je ponovo
pokrenut u Savetu Evrope, a
[vajcarac Dik Marti dobio
je zadu`ewe da proveri sve
raspolo`ive dokaze i navode.



Irina Gudeqevi} portparol
EULEKS-aNIKO JO[ NIJEPOD ISTRAGOM
EULES je ve} zapo~eo prelimi-
narnu istragu u vezi sa navodima
Dika Martija, a wen ciq je da
utvrdimo da li postoji dovoqno
dokaza da bude zapo~eta zvani~na
istraga, isti~e Irina
Gudeqevi} portparol EULEKS-a. Ona je rekla da u ovoj fazi ni
jedna odre|ena osoba nije pod istragom. EULEKS poseduje
kapacitet, stru~nost i nadle`nost da se bavi bilo kojom
zvani~nom istragom na teritoriji Kosova, pa i o trgovini
organima.

- Zato, naglasila je ona, pozivamo sve one koji poseduju
dokaze koji podr`avaju ove ozbiqne optu`be, ukqu~uju}i i Dika
Martija, da ih predaju EULEKS-ovim tu`iocima. Kao misija
vladavine prava mi radimo na osnovu ~iwenica i dokaza. Bez
postojawa dokaza, tu`ila{tvo ne mo`e raditi. Ukoliko dobije-
mo takvu vrstu informacije na{i tu`ioci su spremni da odmah
reaguju. Na{a jedinica za za{titu svedoka sposobna je da se bavi
ovako osetqivim i delikatnim slu~ajevima, a ukoliko se uka`e
potreba, ona u budu}nosti mo`e biti pro{irena i oja~ana, u
zavisnosti od obima i slo`enosti bilo koje zvani~ne istrage.

V.B.

Verodostojni izvori  misije
naveli su da su ~lanovi “dreni~ke
grupe” Xavid Haliti, Kadri Veseli,

Azem Suqa i Fatmir Qimaj, zajedno
sa Ha{imom Ta~ijem, bili ume{ani u
nare|ivawe, a u nekim slu~ajevima
li~no su nadgledali ubistva,
hap{ewa, prebijawa i ispitivawa u
razli~itim delovima Kosova od 1998.
godine do kraja 2000. godine.
U izve{taju se sugeri{e da Ta~ijeve
veze sa organizovanim kriminalom
traju vi{e od deset godina, a da su
wegovi najbli`i saradnici iz
“dreni~ke grupe”, kasnije postali
dominantna frakcija u
Oslobodila~koj vojsci Kosova.

- Ta~i i ostali iz “dreni~ke
grupe” stalno su pomiwani kao
kqu~ni igra~i u poverqivim
izve{tajima o mafija{kim grupama
na Kosovu.
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nastavqaTRGOVCI SADPLA]AJU SIROTIWI
U Turskoj je krajem pro{log

meseca otvorena istraga protiv orga-
nizovane grupe najmawe 12 lica koja se
terete da su se bavili trgovinom organ-
ima, mahom siroma{nih qudi koje je
nu`da naterala da `rtvuju svoje
zdravqe za male pare koje su im bile
potrebne za puko pre`ivqavawe.
Dvojica su pritvorena, a ostali }e
svoje iskaze dati po pozivu tu`ioca.

Kako navodi privatna turska
agencija Dogan, organi su od sirotiwe
kupovani za dve pa do 7000 evra, a pro-
davani bogatim klijentima po
dvostruko vi{oj ceni. Va|ewe i
presa|ivawe qudskih organa je kako se
osnovano sumwa vr{eno u privatnim
klinikama u Istanbulu, Antaliji i
Ankari. V.V.

Pri{tina: slu~aj “Medikus”
OPTU@ENI SVE NEGIRAJU

U Okru`nom sudu u Pri{tini
je pro~itana optu`nica protiv sed-
moro zaposlenih u privatnoj klinici
“Medikus” za koje se sumwa da su vadili
organe zarobqenika srpske nacional-
nosti. Me|u optu`enima je i urolog
Qutvij Dervi{ij, koga je jedan svedok
prepoznao i srpskim tu`iocima za
ratne zlo~ine izjavio da ga je video na
mestima gde su va|eni organi zarobqen-
im civilima radi prodaje.

Kosovska policija je urologa
Dervi{ija uhapsila 5. novembra 2008.
godine u Pri{tini zbog sumwe da je
obavqao ilegalne transplantacije
bubrega. U Okru`nom sudu petoro
optu`enih se izjasnilo da nije krivo,
dok se dvoje optu`enih nije izjasnilo.
Ukoliko optu`nica bude potvr|ena,
onda }e biti zapo~eto glavno su|ewe.
Dvogodi{wa istraga optu`uje alban-
sku kriminalnu mre`u nalik mafiji za
ubijawe srpskih zatvorenika zbog
bubrega. Kosovski premijer Ha{im
Ta~i stoji na ~elu albanske grupe
sli~ne mafiji odgovorne za kri-
jum~arewe oru`ja, droge i qudskih
organa preko isto~ne Evrope, prema
izve{taju Saveta Evrope o istrazi o
organizovanom kriminalu. Krijum-
~arewe organa ne me|unarodnom nivou
povezano je sa klinikom “Medikus”
2008. u Pri{tini. Predmet je povezan
sa odstrawivawem bubrega, a “dona-
tori” i primaoci organa bili su
razli~itih nacionalnosti.

V.B.



U ataru sela Glo|ane u
de~anskoj op{tini jo{ 8. septem-
bra 1998. godine otkrivena je
jedna u nizu masovne grobnice. Ni
do dan danas ona nije istra`ena.
O woj se mo`e govoriti samo na
osnovu izjave srpskih svedoka i
policije koja je tada obavila
istragu o ovom monstruoznom
zlo~inu.
Pripadnici MUP-a Srbije ot-
krili su tada u rukavcu De~anske
Bistrice le{eve 12 ubijenih
civila srpske nacionalnosti.
Tada{wi na~elnik MUP-a u
\akovici pukovnik policije
Dragutin Adamovi} je izjavio da
je broj ubijenih Srba ve}i od 40.
Wih su ekstremisti na ovom mestu
streqali i zatrpali u kanal u
periodu od maja do po~etka sep-
tembra.

U ataru sela Glo|ane,
ina~e, otkriveno je jo{ pet
masovnih grobnica nedu`ne dece,
`ena i staraca srpske nacional-
nosti koje su albanski teroristi
masakrirali a potom zverski
ubili. Izvestan broj le{eva iz
ovih grobnica odnela je voda.
Ta tragedija srpskog naroda na
Kosovu i Metohiji nazvana je
dolinom le{eva izme|u Glo|ana i
Doweg Rati{a. Ispuweni fa-
nati~nom mr`wom prema Srbima
ekstremisti su od maja do kraja
avgusta na tom mestu, u i oko
kanala kojim se Radowi~ko jezero
napaja vodom De~anske Bistrice,
zarobqene srpske civile, koje su
prethodno mu~ili, ubijali, i
bacali u vodu. Svedoci pri~aju da
se tada vazduhom {irio miris
trule`i, da se De~anska Bistrica
zamutila jer je postala grobnica
za vi{e desetina srpskih civila.
Prema saznawima policije, na
tom prostoru nalazilo se {est
masovnih grobnica. Nebo su
prekrivala jata ~avki i vrana.
Posle krvavog pira nastala je
gozba za le{inare.I qudi koji su

po prirodi posla navikli na
ru`ne prizore smrti bili su
zapaweni prizorom koji su zatek-
li. Iz blata i muqa, iz vode,
ispod {qunka, virili su ostaci
raskomadanih qudi. Zemqa je bila
natopqena krvqu. Zid kanala na
gubili{tu izre{etan kur{u-
mima,. Mutna je tada bila Bi-
strica a huk joj je zvu~ao tu`no,
kao da je oplakivala svako qudsko
telo koje je primila u svoje kori-
to nakon pira zlo~inaca. U
masovnoj raki, u`as stradawa
`rtava kolektivnog sadizma kao
da se ogledao na svakoj kosti.
Koliko je kostiju ovde?

- Na ovom mestu, tri kilo-
metra uzvodno od Radowi~kog jez-
era, u kanalu, kojim se u wega
dovodi voda De~anske Bistrice,
streqano je vi{e od 40 qudi. U
rukavcu reke prona{li smo 12
le{eva od kojih je najsve`iji bio
star oko dve nedeqe - kazao je tada
na~elnik MUP-a u \akovici,
pukovnik policije Dragutin
Adamovi}. [ta se de{avalo na
ovom mestu strave i u`asa na kome
se, kako re~e jedan policajac, odi-
gravao drugi krug srpskog pakla?

Prvi je bio u Kle~ki. Ima li srp-
ski pakao i deseti krug?

Svojim }utawem le{evi su
govorili vi{e no {to bi `ivi
rekli s hiqadu re~i. Na jednom su
jo{ bile uo~qive modrice po
le|ima. Svoje `rtve ekstremisti
su nakon zarobqavawa zlo-
stavqali, masakrirali, streqali.
Ako je nekoga i zaobi{ao
pu{~ani metak, surovi egzekutori
dokraj~ili bi ga hicem iz
pi{torqa. Za{to? [ta su im
u~inili ovi nenaoru`ani qudi,
starci, `ene, deca? Koja je wihova
krivica, osim {to su bili Srbi?
Da bila je to glavna krivica.
Neoprostiva.        

V. Beci}
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MESTO STRAVE I U@ASA SAHRAWENI
Na grobqu u Piskotama, kod

\akovice, 20. septembra sahrawene
su 22 neidentifikovane `rtve
stavi~nog zlodela koje su teroristi
po~inili u Glo|anu. U okviru iden-
tifikacije `rtava terora na ovom
strati{tu kona~no je ustanovqeno
da su na najsvirepiji na~in li{eni
`ivota: Milovan Vlahovi}, Velizar
Sto{i}, Iqire Frokaj, Tu{
Frokaj, Jasuf Hoxa, Slobodan
Rado{evi}, Milo{ Radunovi},
Drinka Kova~, Vukosava Vujo{evi},
Seferaj Axija, Ilija Anti} i
Hajrula Ga{i.



Dozvolom da se izve{taj Dika
Martija plasira u wihovim medi-
jima SAD poslala signal da pere
ruke od svog “zlatnog de~ka” na
Kosovu.
AMERIKANCI SE

ODRI^U TA^IJA!
“Gardijanov” dopisnik iz

Pri{tine Pol Luis, pi{e i da je
mogu}e jedan od “fiksera”, odnosno
organizatora ilegalnih trans-
plantacija organa tokom i nakon
rata na Kosovu, bio Izraelac turskog
porekla Mo{e Haredl, koga tako|e
tra`i Interpol.

Samim tim {to su “dozvo-
lili” da se izve{taj Dika Martija
plasira u javnost Amerikanci su
poslali signal da peru ruke od svog
nekada “zlatnog de~aka” Ha{ima
Ta~ija, ka`e Oliver Ivanovi},
dr`avni sekretar u Ministarstvu za
Kosovo i Metohiju.

Komentari{u}i uvodnik u
Va{ington postu u kojem se Amerika
poziva da se zalo`i za ispitivawe
navoda iz izve{taja izvestioca
Saveta Evrope Dika Martija o otmi-
cama i trgovini qudskim organima
na Kosovu i u Albaniji, Ivanovi}
ka`e da je Pri{tina zaboravila da
Amerika, generalno gledano, nikada
ne podr`ava politiku jednog ~oveka.

- Pad Ha{ima Ta~ija je
po~eo, u to nema dileme, a s wim i
politike koja je imala podr{ku
Amerike na ovim prostorima posled-
wih godina. Ostaje samo da se vidi
kakav }e biti wegov odlazak. Evropa
se grozi ~iwenice da bi u ovom delu
Balkana moglo da ne do|e do pomire-
wa i zbog toga joj je stalo da se isti-
na obelodani a po~inioci kazne.
Amerika i Evropa ne}e zbog jednog
~oveka ulaziti u nekakve zategnute
odnose, kao {to to nisu htele da
urade ni zbog Milo{evi}a -
zakqu~uje Ivanovi}.               V.O.
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NATO POMAGAO OVK
Biv{a ha{ka tu`iteqka Karla del Ponte u intervjuu za
{vajcarski list Temp optu`ila je NATO da je sara|ivao sa
OVK i da nije dovoqno pomagao ha{kim istra`iteqima.
Izvestilac SE Dik Marti u svom izve{taju ozna~io je Ha{ima Ta~ija
kao jednog od kqu~nih qudi u trgovini organima.
- Istra`ivali smo mnoge zlo~ine protiv ~ove~nosti, ali nismo imali

podr{ku NATO jer su bili saveznik OVK.
Ni Unmik nam nije davao dokumentaciju.
To je bio veliki problem - otkriva Del
Ponteova. Ona tvrdi da je Tribunal o
trgovini organima imao svedo~ewa qudi
koji su prevozili zatvorenike, a postojala
su i saznawa o jamama u Albaniji punim
tela u kojima nedostaju organi.
- Istra`ivali smo 400 nestalih osoba, a
imali smo i naznake da je jedna mawa
grupa, wih desetak, bila `rtva trgovine

organima. Me|utim, svedoci su bili zastra{eni i odbijali su da ponove
kazivawa pred Ha{kim tribunalom. Znakovi zlo~ina bili su u Albaniji,
ali albanske vlasti su odbile da sprovedu istragu, navode}i da su to ve}
u~inile - ka`e Del Ponteova i nagla{ava da je Unmik mogao da sprovede
istragu, ali da to nije u~inio.
Biv{a portparolka suda u Hagu Florans Artman u intervjuu za isti list
potvrdila je da NATO nije sara|ivao s Hagom.
- Karla del Ponte je tra`ila od NATO da joj dostave satelitske snimke
koji lokalizuju logore, ali ih nikad nije dobila. ^ini se da je sada Dik
Marti dobio te informacije od odgovornih zapadnih lica, koja su ih
znala godinama, a da nikada nisu ni{ta u~inila - ka`e Artmanova.

Podse}awe na stradawe pe}kih belopo-
qacaCRNO BELO POQECRNO BELO POQE

Jun 1999. godine, najcrwi dani
za seqane Belog Poqa kod Pe}i. Selo
je gotovo svakodnevno bilo pod pri-
tiskom pripadnika OVK. U po~etku
paradirawe i pokazivawe sile, a posle
su je i na delu pokazali. Ro|aka
stradalih Da{i}a, Branislava,
Jovana, Kostadina i Radosava nam je
ispri~ala da je selo u roku od samo
nekoliko dana opusto{eno.

Qeni Da{i}i su oteti i ubrzo
likvidirani zajedno sa Maricom
Miri}, staricom koju su zaklali,
Stevanom i Radmilom Sto{i},
Filipom Kosti}em, Brankom
^upi}em, za kojim se jo{ uvek traga,
Qubicom i Danicom Krsti},
Natalijom Maslar, Miloradom
Radovanovi}, Zvonkom Raji~i}em,
Sa{om Tomi}em, Radomirom i ^edom
Sto{i}em.

Bila je to velika tragedija za
tako malo selo. Toliko qudi da strada
u nekoliko dana, mnogo je i za velegrad
a ne selo sa stotinak ku}a. 
Ostali Srbi i Muslimani da ne bi
do`iveli istu sudbinu pokupili su
ne{to malo stvari i napustili svoje
domove. 

- Se}am se lepo da je upravo
tih dana general Majkl Xekson, apelu-
ju}i na Srbe da se ne sele rekao da on ne
mo`e da svakoga Srbina pojedina~no
za{titi, ali da ne}e tolerisati
nasiqe - ka`e Da{i}eva. Kao da im je
rekao radite vi svoj posao a ja }u vas
samo kritikovati. Tako smo bar mi to
shvatili i nakon tog krvavog pira u
selu neko se sklonio po crkvama i man-
astirima (ko nije imao gde drugo) a
ostali su se zaputili put Srbije. Sada
nakon skoro deset godina stidqivo se
Srbi vra}aju u selo, ali posle svega
pre`ivqenog, mislim da je to i preve-
lika hrabrost, pogotovo do}i tamo sa
decom.  V.Vasi}



Krvnici i OVK uzimali po 50.000 maraka
od porodica otetih
KRVAVI HARA^ 
TERORISTA

Albanici obe}avali da }e kidan-
povani Srbi, posle isplate, biti vra}eni.

Kosovski Albanci tra`ili su i
po 50.000 maraka od Srba kako bi “oslo-
bodili” ~lanove wihovih porodica, koji
su se vodili kao nestali. Neki od kidan-
pvanih bili su ve} u Burequ, ali, iako su
Albanci znali da uzmu novac, niko se od
otetih nije vratio.

Nakit i novac je tra`en od
roditeqa Bratislava Risti}a iz
Pri{tine, majka Davora Risti}a iz
Kosova poqa dala je 7.000 maraka.
Brat, Dragana Risti}a iz Gwilana, Sr|an
Risti}, ispri~ao je istra`nim organima
da su KFOR-u istog dana kad je Dragan
nestao, prijavili wegov nestanak, ali od
wih nisu dobili nikakve podatke.

- Novembra 1999. godine, zamo-
lio sam izvesnog A.D.iz Gwilana da
proveri {ta mi je sa bratom. Obe}ao je da
}e to u~initi i da }e mi javiti,- pri~a
Sr|an Risti}.

Krajem meseca, A.D.ga je pozvao
telefonom i rekao da mu je brat u
Albaniji, u mestu zvanom Bureq i da je
izvesni B.K. jedan od wegovih otmi~ara.
Sve te podatke je dobio od Ahmeta
Isufija, jednog od komandanata OVK u
Gwilanu. Isufi je rekao da do|e u
Skopqe po brata 1. decembra, ali da mora
da plati 10.000 onda{wih maraka.

Risti} je oti{ao zakazanog dana
u Makedoniju, na{ao se sa A.D. koji mu je
preneo Isufijeve re~i da }e mu brata
pustiti tek 10. januara.

- U me|uvremenu, A.D. je oti{ao
u Pri{tinu gde se sreo sa Ahmetom
Isufijem, upravnikom zatvora u Burequ,
koji mu je rekao da `eli da se sretne ba{
sa mnom - ispri~o je Risti} svoje muke. -
Mi smo se i videli posle tri dana kada
mi je zatra`io jo{ 13.000 maraka. Za
uzvrat je trebalo da dovede mog brata u
Gwilane i preda ga A.D. Od svega toga,
me|utim, nije bilo ni{ta!

Od tada pa do po~etka aprila,
Risti} i “spasilac” wegovog brata bili
su u kontaktu. Tada mu je Risti} zapretio
da }e ceo slu~aj da prijavi UNMIK-u i
KFOR-u i da }e 23.000 maraka koje mu je
dao, morati li~no da mu vrati. A.D. mu je
odgovorio da }e, ako ne bude tako, on biti
wegov svedok kad bude prijavio slu~aj
UNMIK-u i KFOR-u.

Ista sudbina zadesila je i
Zorana Paunovi}a ~iji su brat Jovica i
zet Dragan iz sela Pasjane kod Gwilana
krenuli 23. jula 1999. godine da kupe
hranu za Svetog Aran|ela. Vi{e se nikad
nisu vratili.

- ^uo sam da su ih oteli Isa N.

iz Vla{aca i Miqaim N. iz Gwilana po
naredbi Naima [kodri}ija koga pozna-
jem, jer sam mu pozajmqivao novac neko-
liko puta - ispri~ao je Paunovi} svo-
jevremeno istra`nim organima. - Dve i po
hiqade maraka mi jo{ nije vratio.

Po~etkom maja, 2000. godine,
Paunovi} je, kako je ispri~ao, stupio u
kontakt sa kosovskim Albancem Ahmetom
Kadrijuom iz Gwilana koji mu je rekao da
je prona{ao wegovog brata u Burequ.
Kada je do{ao u wegovu ku}u, zatra`io mu
je 40.000 maraka za osloba|awe wegovog
brata.

- Dogovor je bio da dovede mog
brata do 17. juna 2000. godine, a tokom
razgovora me je uveravao da “sve to ide

preko” wegovog ro|aka Ahmeta Isufija,
visokog oficira OVK iz Gwilana. Tog
dana on nije doveo mog brata, ali mi je
rekao da prvo moram da isplatim celu
sumu i da }e za dva dana da ga dovede.
Uveravao me je da je brat dobro, a dogovo-
rili smo se i da posle wegovog
osloba|awa, za 15.000 maraka prona|e i
vrati mog zeta Dragana.

Ahmet Kadriju se vi{e nije
javqao Zoranu Paunovi}u. Kada ga je
Zoran jednom pozvao telefonom , kazao mu
je da je sve bila la` i da je samo hteo da
prevari Srbe tako {to bi im uzimao
novac koji nije imao nameru da vra}a.

pripremila V. Beci}
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Zahtev Srbije
TRGOVINA ORGANIMA BRIGA OEBS-a
Stalna delegacija Skup{ine Srbije u Parlamentarnoj

skup{tini Organizacije za evropsku bezbednost i saradwu (OEBS)
zatra`ila je u Be~u da se ova organizacija dubqe pozabavi temom
kidnapovawa qudi i trgovinom qudskim organima.

Poslanica Gordana ^omi} istakla je u izjavi Tanjugu da je
na{a delegacija u~estvovala u debati, saop{tavaju}i rezultate koje
je u svom izve{taju izneo specijalni izvestilac Saveta Evrope za
Kosovo Dik Marti, i da je zatra`ila od OEBS-a da se dubqe bavi
temom tog monstruoznog zlo~ina.

“Sa~eka}emo istragu, naravno, ali zbog `rtava tog mon-
struoznog zlo~ina mislimo da je va`no da se OEBS bavi kidnapo-
vawem qudi, bez obzira u kom kontekstu i na kojoj teritoriji, i
crnim tr`i{tem organima”, dodala je ^omi}.

Ona je izrazila nadu da }e na sastanku koji }e ove godine biti
odr`an u Beogradu u rezoluciji koju }e OEBS pripremiti i o tome
biti re~i, tako da dr`ave ~lanice pokrenu ovu temu u svojim
nacionalnim zakonodavstvima u vezi sa crnim tr`i{tem i trgovi-
nom qudskim organima.

U sastavu delegacije
Skup{tine Srbije koju je pred-
vodila Suzana Grubje{i}, bili
su pored ^omi}eve, i poslanik
Meho Omerovi}.

Tokom zasedawa Parla-
mentarne skup{tine OEBS-a,
oko 250 parlamentaraca iz 56
zemaqa razgovaralo je o temama
“Situacija u arapskom svetu” i
“Emigracija, integracija i mul-
tietni~ki dijalog u OEBS-u”.

^lanovi delegacije srp-
skog parlamenta imali su tokom
dva dana vi{e bilateralnih sus-
reta sa drugim delegacijama i
Me|unarodnim sekretarijatom
Parlamentarne skup{tine
OEBS-a da bi razmenili iskustva o organizaciji 20. godi{weg
zasedawa Parlamentarne skup{tine OEBS-a, koje }e biti odr`ano u
Beogradu od 6. do 10. jula.

Gordana ^omi}



Postoji li opasnost da trgov-
ina organima smi{qeno padne
u zaborav zbog odlaska Dika
Martija DIK MARTI
“ISTRO[IO”
^ETVRTI MANDAT

Po sili zakona on vi{e
ne mo`e da obavqa tu funkciju
jer je zavr{io i ~etvrti man-
dat. Zahvat za izuze}e od ovog
pravila nije usvojen, pa wegov
izve{taj ostaje i daqe mrtvo
slovo na papiru

Od prvog pojavqivawa u
javnosti dela izve{taja po-
slanika Parlamentarne skup-
{tine Saveta Evrope Dika
Martija o trgovini qudskim
organima na Kosovu pro{lo je
mnogo vremena ali se nije
po{lo sa mrtve ta~ke iako je
izve{taj izazvao veliku buru u
svetu. Cela me|unarodna zajed-
nica {aqe signale da je zain-
teresovana da istina o trgovi-

ni organima iza|e na videlo pa
su kao {to je ve} poznato takve
poruke uputili i EU i UN, ali
se na tome stalo. Nikako da se
prona|e institucija koja }e
kona~no da izvr{i detaqnu
istragu. 
Brisel zastupa tezu da je to
posao za misiju vladavine
prava EU na Kosovu.

Ova misija je, me|utim,
ve} jednom vodila istragu po
ovom pitawu, ali ni{ta nije
prona{la. Posle objavqivawa
Martijevog izve{taja, tra`ili
su od wega dodatne dokaze, ali
ih je on upu}ivao da ih, kao
stru~na slu`ba, sami tra`e. S

obzirom na to da nisu mogli da
ih na|u, Marti je izrazio
sumwu u wihovu stru~nost.

EULEKS je pokrenuo
istragu po Martijevim navodi-
ma, i za sada se na tome stalo.
Ova misija je, izme|u ostalog,
ograni~ena samo na Kosovo,
dok bi istrage trebalo vr{iti
u Albaniji i drugim zemqama
kao {to je Turska.

Zvani~ni Beograd je
zato predlo`io da istragu iz-
vr{e UN. Taj predlog, me|utim,
za sada, nije dobio konkretan
odjek, u Briselu i, pre svega, u
Va{ingtonu, od kojeg mnogo
toga zavisi.
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Mediji se i daqe bave turskim hirurgomOTKUD SONMEZU BOGATSVO?
Turski mediji ovih dana se uglavnom

bave porekolom imovine doktora Sonmeza. Jer,

ako je on stvarno nevin, odkle mu novac za luk-
suznu vilu u elitnom maloazijskom delu
Istanbula, u kojoj , za protekle dve godine
otkako ju je pazario, jedva da je i kro~io?
Posebno je intrigantno {to mu je dozvola za
rad u Turskoj suspendovana jo{ 2008. godine.

- Odakle ~oveku, pa bio on i ~uveni
hirurg, vi{e od milion evra za ku}u, ako nije
uradio ni jednu operaciju u posledwe tri
godine, i ako tvrdi da ima mese~ni pihod od
svega 7.000 evra?- pita se turska javnost.

Sonmez je poku{ao da objasni da je
obavqao posao u Azerbejxanu, gde je ~ak vodio i
emisiju na dr`avnoj televiziji posve}enu
zdravqu. Me|utim, istraga turske finansijske
policije pokaza}e, nadaju se u istanbulu, i to. U
slu~aju da ispliva da je Sonmez do novca do{ao
na nelegalan na~in, trospratna ku}a, opasana
visokim zidovima i pokrivena kamerama koje
posmatraju svaki mogu}i ugao, bi}e mu oduzeta.
Zasad }e on, ipak, ostati wen stanovnik, do
okon~awa postupka.dr. Sonmez



ALBANCI

OPTU@ENI ZBOG

PRODAJE ORGANA
Tu`ilac Evropske unije na

Kosovu Xonatan Ratel imenovao je

sedam osoba osumwi~enih za u~e{}e

u me|unarodnoj mre`i trgovine

qudskim organima, saop{tila je

Irina Gudeqevi}, portparol

EULEKS-a na Kosmetu.

Tu`ilac je naveo u op-

tu`nici da je “organizovana krim-

inalna grupa” trgovala qudima na

KiM u ciqu otklawawa “qudskih

organa zbog transplantacije

drugim osobama”. Ratel je dodao da

je u 2008. godini oko 20 stranih

dr`avqana, regrutovanih u Mol-

daviji, Kazakstanu, Rusiji i

Turskoj, vo|eno la`nim obe-

}awima o novcu za odstrawivawe

bubrega, transportovano na pri-

{tinskom aerodromu.

Tu`ilac je naveo da je

`rtvama, koje su `ivele u ekstrem-

no siroma{nim uslovima ili su

imale finansijske probleme,

obe}avano do 20.000 dolara (14.

500), dok su primaoci morali da

plate izme|u 80.000 i 100.000 evra

(110.000 - 137.000 dolara).

Petorica gra|ana KiM,

ukqu~uju}i Ilira Recaja, biv{eg

zvani~nika Ministarstva zdrvqa

Kosova, terete se u pet ta~aka

optu`nice, od trgovine qudima do

protivpravnog vr{ewa medi-

cinske aktivnosti i zloupotrebe

ovla{}ewa. Niko od osumwi~enih

nije u pritvoru.

Za turskim lekarom

Jusufom Sonmezom i Izraelcem

Mo{e Haredom, protiv koga se

vodi nekoliko procesa u drugim

zemqama, raspisana je Inter-polo-

va poternica. Uz wih dvojicu, vo|a

je bio i jedan od pet Kosovaca,

hirurg Qutfi Dervi{i.

Dervi{i i Sonmez spro-

vodili su operacije u privatnoj

ambulanti “Medikus” u Pri-

{tini, koju je vodio, tako|e

optu`eni, sin Dervi{ija, Arban

Dervi{i. Na optu`nici su i

lekari sa Kosova Sokol Hajdini i

Driton Jilta. Kako se navodi,

istraga je u toku i mogu}e je da

lista osumwi~enih bude pro-

{irena.
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Za va|ewe organa neophodna razgranata mre`a

SVE UNAPRED DOGOVORENO
Izvesno je da je iza Dreni~ke grupe OVK, kojoj Dik Marti pripisuje odgovornost za trgov-

inu organima, morala postojati dobro organizovana me|unarodna kriminalna grupa koja je ugo-

varala klijente, obezbe|ivala uslove za ve|ewe organa, kao i wihov transport, verovatno avionom

ili helikopterom, do kona~nih korisnika.

Patolog Zoran Stankovi} je uveren da su, ako su informacije o ubijawu otetih Srba ta~ne, kupci

izva|enih organa morali biti unapred ugovoreni. Stankovi} je Tanjugu objasnio da samom

presa|ivawu organa mora da prethodi veoma slo`eno ispitivawe kako bi bilo utvr|eno da li

tkivo koje se presa|uje odgovara primaocu. To podrazumeva postojawe relativno velike mre`e

stru~waka, ozbiqnu logistiku, kao i opremu i

uslove koji ne mogu biti stvoreni u improvizo-

vanoj ambulanti. Ilegalni trgovci organima,

uveren je Stankovi}, morali su imati i neku vrstu

administrativne podr{ke, budu}i da je poreklo

ilegalno pribavqenih organa moralo da bude

prikriveno falsifikovanom dokumentacijom.

Hirurg KCS Drago Milutinovi} objasnio je da

bubreg mora da se presadi najkasnije 24 sata po

operaciji, a srce za {est, pod uslovom da postoje

vaqani uslovi. “Cela brigada qudi u to mora biti

ukqu~ena. Potrebno je da se imaju dobre sterilne

sale, operaciona svetla, aspirator, anestezija,

~itav niz pomo}nih sredstava, led, perfurzije,

mnogi instrumenti”, rekao je Milutinovi}

Tanjugu.

Irina Gudeqevi}

dr Drago Milutinovi}
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Nazim Blaca sve priznao

UBIJAO PO NALOGU AGIMA SUQE
Pokroviteq Ha{ima Ta~ija, Agim Suqa zvani “veliki ujak” izdavao instrukcije {ta i kako

da se radi
Od svih ~lanica Saveta Evrope tra`i se da odgovore na zahteve za pravosudnu saradwu sa

EULEKS-om i srpskim vlastima u okviru wihovih istraga. Od EULEKS-a se tra`i da se u
istrazi ne obazire na funkcije eventualnih osumwi~enih, kao i porekolo o{te}enih. O~ekuje se,
tako|e, potpuna saradwa EILEKS-a i Ha{kog tribunala.
Kao test za EULEKS navodi se istraga slu~aja Nazima Blace, koji je javno priznao da je ubijao po
nalogu Ta~ijevog pokroviteqa Azima Suqe, zvanog “Veliki ujak”. Od kosovskih, ali i albanskih
vlasti zahteva se bezrezervna saradwa sa EULEKS-om i srpskim vlastima u istragama zlo~ina i
kriminala, naro~ito komandnog kadra OVK u Albaniji. Marti preporu~uje Skup{tini EU da
usvoji preporuke za vlasti Albanije i KiM u otvarawu “ozbiqne i nezavisne istrage”.

Izve{taj konstatuje da je Vlada Albanije negirala postojawe tela preminulih osoba na
wenoj teritoriji dok su trajali sukobi na KiM, ali i da “slu~aj Kuke{“, dokazuje neistinitost
ove tvrdwe, pozivaju}i se na “spisak preminulih imigranata sa Kosova 28. marta - 17. jun 1999.”
Ovaj spisak je sa~inio supervizor javnih slu`bi u op{tini Kuke{. Mnogi drugi slu~ajevi koji
negirajut tvrdwe albanske vlade navedeni su tako|e u izve{taju.

Od srpskih vlasti tra`i se da {to pre uhapse Mladi}a i Haxi}a.To je prepreka u pomirewu
na koju se ~esto pozivaju druge zemqe kako bi opravdale sopstvene nedostatke efikasnosti u
domenu pravosu|a - navodi se.

Zlo~ini srpskih snaga protuma~eni su u izve{taju kao rezultat pogubne politike
Slobodana Milo{evi}a, koji je, kako se navodi, bio “uva`eni gost mnogih evropskih prestonica”.
Stvorena je tendencija da se svi doga|aji i zlo~ini posmatraju “kroz crno-belu sliku stvarnosti:
na jednoj strani bili su Srbi vi|eni kao zli agresori, a na drugoj kosovski Albanci vi|eni kao
nedu`ne `rtve”.

- Takva slika ne odgovara stvarnosti i pravda za sve mora da bude ista - re~eno je u
izve{taju, koji jo{ konstatuje da dok je NATO bombardovao, OVK je bio wihov saveznik na zemqi.
Sve ~lanice EU pozivaju se na pomo} u za{titi svedoka. Ovo je posebno va`no zbog ubijawa svedo-
ka u postupku protiv Ramu{a Haradinaja.
U izve{taju je Ta~i ozna~en kao “bos organizovane kriminalne mre`e”, poznate Dreni~ke grupe
koja je odgovorna za ve}inu krivi~nih dela na severu Albanije.

Tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} rekao je za “Blic” da se istraga u Srbiji nas-
tavqa, a u Ha{kom tribunalu uveravaju da }e po{tovati Martijevu preporuku i nastaviti da
sara|uju i razmewuju informacije sa nadle`nim institucijama na Kosovu i u EU.          J.Babi}
VADILI O^I, SEKLI PRSTEVADILI O^I, SEKLI PRSTE

Quan Mazreku je sa bratom
Bekimom i drugim teroristima u~estvo-
vao u kidnapovawu svojih sunarodnika,
navodnih “srpskih {pijuna”, Agima
Ta}ija i Faika Biti}ija u Suvoj Reci,
koji su zverski mu~eni i ubijeni. Quan je
otetom no`em odsekao uvo, nos i mali
prst na desnoj ruci, a zatim ga dr`ao dok
mu je wegov pajta{ Dardan Krasni}i
vadio o~i, sekao prste na nogama i ruka-
ma, desnu ruku do lakata i na kraju ga zak-
lao kosom.                                          J.B. bra}a Mazreku
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Razre{ena sudbina @arka Perovi}aPRONA\EN POSLE 11 I PO GODINA
Kada je otet na Vidovdan 1999. godine @arko Perovi} imao je 54 godine. Tog

dana bio je u dru{tvu Vasilija Seni}a (63) i Milivoja Jerini}a (71). Oteli su ih
pripadnici OVK i o wegovoj sudbini se do decembra pro{le godine ni{ta nije
znalo, sve dok porodica supruga Dragica, k}erka Dragana, nisu dobili obave{tewe
da do|u da preuzmu wegovo telo. Jedanaest i po godina nizvesnosti, tuge i bola
okon~ano je na najgori mogu}i na~in. Ve{}u koju je porodica i o~ekivala, ali je opet
negde u potaji gajila nadu da je ipak `iv.

Sumwu u ono najgore potkrepila je vest da je Milivoje Jerini} prona|en
mrtav i sahrawen 2003. godine. O Vasiliju i @arku se ni{ta nije znalo sve do pred
Novu godinu kada je porodica obave{tena o pronalasku wegovih posmrtnih ostata-
ka. Sahrawen je u Po`arevcu 18. decembra gde mu `ivi izbegla porodica.
B.Otovi}

Ni nakon 11 godina rodbina
Cucurovi}a, Milorada i Danice ne mo`e da
prihvati ~iwenicu i pomiri se sa na~inom
wihove smrti.
Profesor Milorad Cucurovi}, ugledni
gra|anin Prizrena, po{tovan i od Srba i od
Turaka i Albanaca, `iteqa grada okon~ao je
svoj `ivot na najmonstruozniji na~in. Grupa
pripadnika  OVK, ali onih “kantundara”
(seqaka) koje je u grad doveo ratni vihor, zaro-
bila ga je i nakon izvesnog vremena zaklala.
Danicu su oteli i ona je prona|ena i sahrawena
2003. godine.

Nedavno sam poslom bio u Prizrenu i sa
starim poznanikom moga oca Osmanom, evoci-
rao uspomene na vreme kada se u ovome neka-
da{wem carskom gradu `ivelo mirno, i kada su
se kom{ije me|usobno po{tovale i pomagale,

pri~a sin Cucurovi}a.
Pri~ao mi je ~ika Osman o mnogim

Srbima, Muslimanima, Romima i Turcima koji
su stradali u ratnom vihoru.

- Nisam gledao otmicu ali sam posle
dva-tri dana ~uo {ta im se desilo,. [teta, tako
dobri qudi. Pa ti divqaci, nisu ni znali
kakvog ~oveka ubijaju. Wima je bilo va`no da je
Srbin i zavr{ili su posao. Posle toga mnogo
Srba je oti{lo iz grada, {to u Srbiju, {to na
Brezovicu u nadi da }e se vratiti. A eto otegao
se taj povratak pa nikako da do|e- pri~a ~ika
Osman. Ni{ta nije kao pre, qudi su se prome-
nili, umesto kom{ija Srba do{li su neki novi
qudi na koje se mi jo[ uvek nemo`emo navi}i,
pri~a \`ika Osman.

B.Otovi}

Navr{ile su se tri godine od predaje tela
uro{ev~anina Stanka ^ungurevi}a
SAN NA O^I NE]E
Ni tri godine od predaje posmrtnih

ostataka Stanka ^ungurovi}a (60) iz
Uro{evca, ina~e penzionisanog pripadnika
srpske policije koji je otet 15. juna 1999.
godine, wegova supruga @ivka ne mo`e mirno
da zaspi niti da se pomiri sa sudbinom da su
ga ubili zbog bezazlene prepirke sa jednim
Albancem iz wegove ulice Cara Uro{a.
Osiqeni kom{ija ga je provocirao, Stanko to nije mogao da otupi ve} mu je uzvratio i to je bio
dovoqan razlog u to vreme da strada. Ro|ak Dragan ga je tra`io prijavio nestanak, ali uzalud.
Agonija je trajala punih osam godina sve dok nije predat porodici.

Uro{evac

MONSTRUMI IH POBILIMONSTRUMI IH POBILIU Prizrenu 1999. godine stradao bra~ni par Cucurovi} Milorad i Danica



Nakon povratka u Prizren 1999. godineSTANOMIR NETRAGOM  NESTAOSTANOMIR NETRAGOM  NESTAO
Gordana Jani}ijevi} i wena deca Sun~ica i Vladan vi{e od dvanaest godina `ive `ivot

optere}en neizmernom tugom.
Naime nakon  dolaska me|unarodnih mirovnih snaga na Kosmetpripadnici OVK su se

pona{ali kao da su dobili “zeleno svetlo” da o`iste Kosmet od Srba. [to mawe Srba mawe prob-
lema, govorili su tada neki pripadnici KFOR-a.

Stanomira Jani}ijevi}a niko nije mogao da nagovori da napusti
svoj dom. Hteo je da ga sa~uva, a po{to je bilo opasno `iveti u
Prizrenu, suprugu Gordanu i decu je ispratio u Belu Palanku kod
ro|aka. Supruga je ube|ivala Stanomira da ode do Jagodine, ali je on to
odbio. Da bi je umirio rekao je da }e oti}i u selo Mu{rikovo, ali se
nakon dva dana nratio u Prizren. To je bio dan kada je zadwi put vi|en,
i trenutak od kada traje potraga za wim. Supruga Gordana se susretala
sa mnogim te{ko}ama i problemima, sama brinula o deci, tra`ila ge
gde god je mislila da mo`e da dobije bilo kakvu informaciju, ali uza-
lud. Ni nakon 12 godina Jani}evi}i nisu na{li svoj mir i wihov `ivot
i daqe prati ko{mar zvani kidnapovawe Stanomirovo. 
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Stradawe Muslimana u Pe}i i okoliniOTMICE, UBISTVA I SILOVAWA
Selo Vitomirica kod Pe}i pre bombardovawa bilo je naseqeno mahom Muslimanima i Srbima,

koji su se me|usobno po{tovali, uva`avali i ispomagali.
- Moja porodica vu~e korene iz tog sela, ali smo se davno odselili u Crnu Goru u Berane,

a deo u Bijelo Poqe ka`e [efket Adrovi} ro|ak stradalog Sejde Rastodera iz Vitomirice.
Govoriti sada, posle svega ~ega smo se u posledwe vreme naslu{ali, bolnije je, no onih prvih dana
otmica, kada je za sve nas to bio pravi {ok i neverica.
Iz pe}ke op{tine oteto je i ubijeno mnogo Muslimana Izet Guti}, Ha}im Ka~an (55), Hazbo
[aboti}, Mujo Ademovi}, Mensur ]orovi}, Hamdija (68) i Ifeta (54) Begovi}, Sejdo Rastoder
(63) (taksista) [u}o Ku~, Halit Nurovi}, Xevat Srdanovi} (42), Ismet Hajkanin, Jasmin [ef}et
Mustajba{i} (36), Adem Sijari} Dragolov~anin (42). Neki su iz Crne Gore neki iz Sjenice, ali
najvi{e Pe}anaca. Jo{ nekoliko je wih koje, kako sam ~uo nije imao ko da prijavi. Ono {to je
mnogima te{ko palo je saznawe da su pripadnici OVK silovali a zatim ubili nekoliko mladih
`ena i devojaka. Udarili su selu i na obraz i na du{u zlikovci koji se jo{ {etaju Kosovom, ko da
su cve}e brali, a ne ubijali qude i uni{tavali selo. Nadam se ka`e Adrovi} da }e pravda i wih
sti}i. Drago mi je {to su po~eli od glave{ina da ra{~i{}avaju zlo~ine, a da}e bog da svako odgo-
vara jednoga dana za ono {to je u~inio. V.T.
U Uro{evcu 1999. godine

Odveden je iz svog dvori{ta pre 12 godi-
na i do danas se ne zna ni{ta o wemu.

- Samo zato {to smo Romi uzeli su
Ekrema (48) i odveli ga u zatvor kobajagi krao
je wihove ku}e. A nije bogami, to im je samo
izgovor da nas oteraju iz Uro{evca i eto uspeli
su ka`e wegova sestra od tetke koja je zajedno sa
porodicom Ekrema [abanija izbegla nakon

wegove otmice u Srbiju. Mu~imo se, sve je osta-
lo tamo, imali smo lepe ku}e u ulici [efki
Hajdini u mahali. On je radio u dvori{tu kad
su upali i po~eli da ga tuku. Preturali su po
ku}ama svim da tra`e stvari i ni{ta nisu
na{li. Odveli su ga i jo{ ne znamo evo u okto-
bru pro{le godine bilo je 11 godina. Ne veruje-
mo da je `iv pogotovo posle ovoga {to pi{u za
trgovinu organima.                                 N.N.

OTET EKREM [ABANI
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Stradawe rezervista
PET POGINULIH I 
DVOJICA OTETIH VOJNIKA

Napad na kamion sa rez-
ervistima Vojske Jugoslavije 18.
maja 1999. godine od strane pripad-
nika OVK rezultirao je pogibijom
pet vojnika otmicom dvojice, a
~etvorica su uspela da pobegnu.
U nameri da dopreme vojsci hleb
oni su krenuli ka Pri{tini i
~etiri kilometra pre ulaska u grad
napali su ih ekstremisti OVK.
Voza~ je ubijen snajperom pa tako
oni nisu imali {ansu da se brane.
Prema re~ima strica otetog
Neboj{e Ivezi}a (25) iz Prokupqa

nikakvu priliku za odbranu nisu imali {to
pokazuje podatak da ih je petorica stradalo na
licu mesta. Dok su na wih pucali ~etvorica
rezervista su uspela nekako da dobauqaju do
nekakvog zaklona i potom pobegnu, a Neboj{a i

Batica Lazi} (26) iz Pejkovca
kod Prokupqa su zarobqeni i
odvedeni u nekakav wihov
{tab i logor. Od tada zna~i
preko 11 godina porodice
uporno tragaju za wima.

- Mnogo je prokupa~kih
mladih qudi stradalo na
Kosovu, ka`u da ih na eviden-
ciji ima oko 40. Me|u wima su
i Neboj{a i Batica, a kad }emo
ih prona}i to niko ne zna
tuguju}i ka`u porodice
Ivezi} i Lazi}.              V.V.

Selo Raniluk pripada
gwilanskoj op{tini i jedno je
od najve}ih u tom kraju. Sada u
wemu `ive svi izbegli Srbi iz
okolnih etni~ki o~i{}enih
sela. Wihove pri~e su po-

tresne, a mnogi od wih su
ostali bez najbli`ih ~lanova
porodice u napadima alban-
skih terorista koji su sistem-
atski ~istili teren od neal-
banaca.

Novoprido{li sta-
novnik ovog sela je i Nedeqko
Cvetkovi} stolar po zanimawu

koji nam je ispri~ao {ta je sve
ovaj narod pre`iveo pre i
posle dolaska mirovnih snaga
(~uvara reda i mira (?!) na
ovim prostorima).

- Samo u jednom danu iz
Raniluga su oteti ugledni
me{tani Svetozar Risti},
Vitomir Risti}, ~uvena baba
\ur|a, Vlastimir Stojkovi},
Dobrila i Slobodan ne znam
im prezime, Zvonimir Fi-
lipovi}, Slobodan Stojkovi},
Gradimir Stoli} i Neboj{a
Furunovi}. Dugo se o mnogima
od wih ni{ta nije znalo, sve
dok nisu po~eli da sti`u
pozivi za preuzimawe tela na
Merdaru. Bilo je to stra{no,
kao {to je bilo stra{no saz-
nawe da je petnaest Srba ubi-
jeno u nasequ ^ena ~esma i koji
su kasnije identifikovani u
masovnoj grobnici u Gwilanu. 

- Pa bre za milionski
grad je to mnogo, a ne za

Gwilane i okolna sela. Ali na
`alost to je samo mali deo
zlo~ina koji su po~iweni nad
Srbima. Masovna grobnica je
otkrivena i u selu Ugqaru kod
Gwilana, i ja znam za \or|a
Zdravkovi}a i wegovog sina
Zorana da su identifikovani.
Posle je to u~iweno i sa
Draganom Tomi}em. Ne mogu da
pri~am {ta sam ~uo kakva su
im tela bila kad su prona|ena.
U`as jedan.                         J.B.

OTMICE, UBISTVA, MASAKRI....Krvavi junski dani 1999. godine u Ranilugu

I za milionski grad je mnogo da izgubi u jednom danu desetoro qudi a ne za mali Ranilug
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Jo{ uvek je nepoznata sudbina Sr|an Tasi} iz
[ilova kod GwilanaBRANE]I WIVU, NESTAO
Da nije tada malo popio moj Sr|an bi mo`da
danas bio `iv, izjavila je majka
Sr|ana Tasi}a (31) iz [ilova kod
Gwilana, koji je u qutini po{ao
da raspravi sa pripadnicima
KFOR-a za{to su mu zaposeli
wivu. Bilo je to 27. jula 1999.
godine i on se iz sela pe{ke
zaputio u Gwilane, zapravo u cen-
tar grada gde je bilo sedi{te
KFOR-a da sa wima razgovara -
Odvra}ala sam ga, znala da sa
silom ne mo`e da raspravi
nepravdu ali je on terao po svome.
Ceo dan ga nije bilo. Ni no}. Oka
nismo sklopili od brige i
sekiracije. Jedva do~ekasmo jutro,
pa ja br`e boqe u KFOR, da vidim {ta je s wim.

Fino su razgovarali i objasnili mi da je
dolazio i po{to oni nisu bili nadle`ni za to

poslali su ga u sedi{te UN. I{la sam i na
wivu i rekli su mi da je dolazio, a wiva je
daleko bila od grada, oko dva kilometra. Bio je
sam i uputio se nakon razgovora sa {efom
pe{ke ka putu ka Mali{evu. Videli ga qudi kad

je izi{ao na glavni put kod
vodovoda. Pro{ao je kontrolni
punkt i zaputio se u Gwilane.
Verovatno da su ga u Gwilanu
kidnapovali i odveli u inter-
nat. Tamo su pripadnici OVK
zatvarali Srbe i Rome. Od tada
nema o wemu vesti. Uzalud potra-
ga, priajava svim nadle`nim
slu`bama za tra`ewe, od Sr|ana
ni traga ni glasa. I tako eto
jedanaest i po godina borbe sa
neizvesno{}u, `ivot sa tugom.
Ne zna{ da li da pla~e{ {to je
ubijen, ili {to negde trune u

logoru. Stra{na mas je sudbina zadesila. Da
nam je neko rekao da ~ovek ovoliko tuge mo`e da
izdr`i, nikada ne bismo poverovali. - ka`u
~lanovi porodice nestalog Sr|ana Tasi}a.

Ka~anik 1999. godine
“^EKAJ NAS, VRA]AMO SE!”

Moj prijateq Radojko
Stankovi} (63), Srbin iz sela
Stari Ka~anik, op{tina
Ka~anik, zaposlen kao monter u
preduze}u “Telekom” u Uro{evcu,
otet je 26. juna 1999. godine.
Wegov poznanik koji je sve to sa
zaprepa{}ewem gledao rekao je da
je do{ao kod wega u posetu oko
15.30 ~asova. - U moje dvori{te
u{la su sedmorica naoru`anih
pripadnika OVK. Po~eli su da ga
batinaju, uop{te ne znam iz kog

razloga jer je on sedeo u mom
dvori{tu. Potom su ga dovukli u
predsobqe ku}e. Tu su po~eli i
mene da tuku tra`e}i da im
predamo oru`je. Posle otprilike
pola sata, izveli su nas obojicu
iz ku}e i poveli prema kolima s’
namerom da nas vode u {tab OVK.
Radojka su stavili na zadwe
sedi{te, a po{to za mene nije
bilo mesta, rekli su mi da
ostanem kod ku}e i da }e se kasni-
je vratiti po mene. Naravno
nisam hteo da ih ~ekam ve} sam
pobegao iz ku}e. Toga dana nisu

dolazili da me tra`e, rekle su mi
kom{ije. Odmah sam obavestio
Radojkovu `enu jer mu se od tada
gubi svaki trag. Ona je oti{la u
osnovnu {kolu u Starom
Ka~aniku, gde je bio sme{ten
{tab OVK, da sazna da li je wen
suprug tamo. Pripadnici OVK iz
tog {taba rekli su joj da Radojko
nije tu i da ne znaju gde se nalazi.
^uo sam da je wegova porodica 28.
juna 1999. godine, uz pomo}
Me|unarodnog Crvenog krsta, sa
ostalim Srbima iz te op{tine,
odmah napustila Ka~anik.

Mnoge otmice okon~ane ubistvima u gwilanskoj op{tini u selu KoretinuUBIJEN NA O^IGLED RODBINE
- Voleo bih da mogu da izbri{em iz se}awa taj krvavi juni 1999. godine, kada su moji prijateqi i mnogi poz-

nanici nevini stradali zato {to su albanski ekstremisti hteli da “na brzu ruku” o~iste etni~ki ceo gwilanski kraj.
Vide}i {ta se de{ava i da treba spa{avati `ivu glavu ja sam sa porodicom izbegao prvo u Vrawe, pa zatim u
Vojvodinu. - ka`e Sre}ko Peri} prise}aju}i se pogroma koji se de{avao u to vreme nad Srbima i nealbancima.

- @ao mi je {to nisam vodio neki dnevnik, ali kome je to tada padalo napamet. Da sam to u~inio mnoga imena
bih sada mogao da pomenem, tek da se ne zaborave. Godine su pro{le, ~itava decenija a moje se}awe polako napu{taju
neki meni poznati qudi koje sam znao iz vi|ewa i poimence, Se}am se na primer slu~aja u selu Koretinu. Bio je 19.
juni 1999. godine kada su albanski ekstremisti oteli moje poznanike Nenada Arsi}a i Milivoja Simi}a, koji su se
nalazili na putu izvan sela. Arsi}a su nakon otmice vratili u Koretin gde je wegova mnogobrojna rodbina i prijate-
qi koji su se okupili u selu molila, maltene kle~e}i, molila da Nenada i wegovog druga oslobode. Smeju}i im se u
lice teroristi su nao~igled okupqengo naroda ubili Nenada Arsi}a. Tada su ro|aci, ubili nekoliko terorista a
ostali u pobegli. N.Ni~i}

Sr|an Tasi}



OTETA ISTINA

•OTETA ISTINA •  35 •OTETA ISTINA •  

Stradali dvojica izbeglica iz
HrvatskeOD SUDBINE SE 
NE MO@E POBE]I

Bila je to 1998. godina.
Vreme kada jo{ uvek ju`na srpska
pokrajina nije bila pod me|unarod-
nim patronatom. Iako je o bezbednos-
ti gra|ana brinula srpska vojska i
policija, sve ~e{}e su se de{avali
incideti pri susretu sa albanskim
ekstremistima koji su za ve}inu Srba
bili fatalni.

Pri~a o otetim izbeglicama
iz Hrvatske Svetomiru Bi{evcu (44)
i ]uri Latasu (49) potvr|uje ve-
rovawe da je ~oveku “zapisano” ono
{to }e mu se desiti i da se od sudbine
ne mo`e pobe}i.
Bi{evac i Latas su jedva izvukli
`ivu glavu u vreme rata u Hrvatskoj.
Prvi se nastanio u selu Osta}u kod
Leposavi}a, a drugi u Le{ku. Mi-

slili su da su tu daleko od svojih
domova koji su poru{eni na{li svoj
mir i po~eli su da grade nove `ivote.
U nastojawu da zarade sebi i
porodicama novac za `ivot krenuli
su 4. jula za Prizren. S obzirom da se
nisu javqali, ali ni vratili ku}i u
dogovoreno vreme wihove porodice
su prijavile nestanak.
Krenula je potraga za
wima, ali tih prvih
dana rezultata nije
bilo. Nakon tri dana,
ta~nije 7. jula na putu
Orahovac-Mali{evo
od reona od koga su
zazirali putnici i u
mnogo mirnijim vre-
menima prona|eno je
telo Svetomira Bi-
{evca. Nastavqena je
potraga za \urom La-
tasom, me|utim uspeh je
izostao. 
Tra`e}i spas na Ko-

sovu i Metohiji, dvojica prijateqa
su upravo tamo i stradala.

Wihove se porodice ~esto
pitaju koliko je bilo pametno {to su
dolazili. Mogu}e da bi wihovi naj-
miliji tamo{wi pakao i pre`iveli,
a dolazak na Kosmet za wih dvojicu
bio je koban.                       V. Beci}

Pre ta~no 12 godina zbog otmice metohijskih Srba organizovan “Mar{ mira” dug 10 kilometaraNEMA MIRA ZA METOHIJSKE SRBE
Otmica Srba iz sela Retimqe i Opteru{a izazvala je duge proteste, ali nadle`ni su na sve poku{aje

da se oni oslobode ostali i gluvi i nemi.
Od Orahovca do sela Dragobiqa, kod Mali{eva, 10. decembra 1998. godine organizovan je “Mar{

mira”, gde se pretpostavqalo da su se nalazili civili iz orahova~ke op{tine iz sela Opteru{e i Retimqa.
Vi{e od tri hiqade gra|ana iz ve}eg broja kosmetskih op{tina, rodbina i prijateqi kidnapovanih, pe{ke
su prevalili put dug 10 kilometara. U koloni je bilo dece mla|e od 10 godina i staraca za{lih u devetu
deceniju. Svi su mar{irali s jednim ciqem da pomognu svima onima koji se nalaze u zato~eni{tvu, da iza|u
na slobodu.
U~esnici mar{a bili su nenaoru`ani, u {ta su se mogli uveriti i me|unarodni posmatra~i iz misije
OEBS-a, {ef misije ameri~ki diplomata Vilijem Voker i ambasador Velike Britanije u Beogradu Brajan
Doneli.

Doma}oj i me|unarodnoj javnosti upu}en je zahtev da se u najskorije vreme razjasni sudbina svih
otetih civila a predsednik Organizovanog odbora protesta, predsednik Skup{tine op{tine Orahovac
An|elko Kola{inac pozvao je sve tada qude dobre
voqe iz celog sveta da u~ine sve {to mogu kako bi se
rasvetlila sudbina otetih Srba i Crnogoraca, kao
i drugih  gra|ana Kosova i Metohije.

- Oni su otimani s ulica, iz apoteka, Doma
zdravqa i s drugih mesta, bez ikakvog povoda, a za
sve otete je zajedni~ka karakteristika da su bili bez
oru`ja - naglasio je Kola{inac. 
Sada posle 12 godina mnoge su se kockice u mozaiku
sklopile i saznala se sudbina ve}ine kidnapovanih
metohijskih Srba. Znaju se i imena kidnapera. Za
razliku od Srba koji po~ivaju na beogradskom
grobqu Orlova~a, wihovi egzekutori `ive slobodno u`ivaju}i u visokim politi~kim funkcijama i obil-
nom novcu koji su zaradili kako se pretpostavqa od trgovine organima, koje su prodavali.

M.M.K.

Mali{evski sokaci
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Zlo~ini terorista eskalirali
su jo{ 1998. godine
NAPADI SA 
SVIH
STRANA

Z a p o ~ i w a w e m
zlo~ina~kih aktivnosti eks-
tremisti, su “~istili” teren
Kosmeta od Srba i nealbanaca,
ali i od Albanaca koji nisu
podr`avali ideju o etni~ki
~istoj Pokrajini

Pre 13 godina 9. septem-
bra  pripadnici OVK ubili su
Arsima Ponikua iz atuto-
matskog oru`ja, ispred svoje
ku}e u Zve~aanskoj broj 71 u
Prizrenu. Nakon toga, dan kas-
nije policija je 10. septembra
prona{la telo Arsimovog
strica Asreta Ponikua, kojeg
su teroristi kidnapovali i
zatim ubili. Asretu je sa 10
hitaca iz automatskog oru`ja
pucano u le|a. Tako su pro-
lazili svi koji se nisu deklar-
isali kao simpatizeri OVK.
Tako|e je u okolini Glo|ana u
isto vreme policija je otkrila
dve masovne grobnice u koje su
nakon mu~ewa i masakrirawa
pobacana tela vi{e od 60
Srba. U jednoj masovnoj grob-
nici na|eno je 40, a u drugoj
vi{e od 20 tela. Me|u `rtvama
je bilo i Albanaca lojalnih
dr`avi Srbiji. Bili su to
qudi koji su radili u
dr`avnim slu`bama i tako
izdr`avali svoje porodice. 

Dvadeset le{eva  civila
prona|eno je u kanalu nizvodno
prema  Radowi~kom jezeru, a
~etiri su otkopana 100 metara
daqe, De{inovac. Na mestu
Rati{, deset kilometara jugo-
isto~no od De~ana, gde su

albanski teroristi vr{ili
egzekucije, prona|ene su i
“melni pelene”, {to govori da
je me|u `rtvama bilo i beba.
Napadi na neistomi{qenike
su se {irili ~itavim Kosme-
tom. Tako na primer mira nije
tih dana bilo ni u Gori.
Albanac Quqzim Rifaj (35) iz
regije Opoqe, u prizrenskoj
op{tini, nasrnuo je 10. septem-
bra na maloletnog [a}ira
Sanija, Goranca iz Draga{a,
{to je nai{lo na o{tro reago-
vawe me{ana. Goranci su poz-
nati po lojalnosti Republici
Srbiji i to je bio razlog {to je
mnogo wih stradalo. 
Iz pravca albanskih sela
Radi~evo i Kotara, u op{tini
Srbica, teroristi~ke bande
napale su sela Drijen i Cre-
puqu, na Mokroj Gori, kod
Zubinog potoka. Me{tani su
odbili napade. Ovo , ina~e,
nije bio prvi napad te godine
na me{tane koji su samoorga-
nizovali odbranu jo{ po-
~etkom jula. Podseti}emo bila
je to 1998. godina, ali su teror-
isti kao po komandi napadali
svako selo i grad.
Nastavqeno je istra`ivawe
strati{ta kod Glo|ana. Do 13.
septembra prona|eno je 29 tela
`rtava, 12 je preneto u \a-
kovicu radi identifikacije.
Specijalizovana ekipa roni-
laca pretra`ivala je dno Ra-
dowi~kog jezera i dovodnog
kanala. Policijske ekipe su
toga dana prona{le le{ mla|e
`ene koji se nalazio u
prtqa`niku automobila gur-
nutog u kanal.

Petnaesta minuta pre
17.00 sati, 14. septembra, poli-
cija je uspela da evakui{e
tro~lanu ekipu kanadske di-
plomatsko-posmatra~ke misije.
Kanadske diplomate su bezbed-

no evakuisane iz zone sela
Dowe Obriwe, u op{tini Glo-
govac. U tro~lanoj kanadskoj
ekipi jedna `ena je lak{e
povre|ena u ruke, a dvojica
diplomata su pro{la bez
ikakvih porvreda. Me|u pri-
padnicima policijskih snaga,
koje su u~estvovale u evakuaci-
ji, tako|e nije bilo povre-
|enih. Kanadska diplomatska
ekipa je, ina~e, na putu ka
dreni~kom selu Dowe Obriwe
automobilom nai{la na eks-
plozivnu naparavu. Posle
eksplozije wihov automobil se
prevrnuo. Albanski teroristi
su otvorili vatru iz auto-
matskog oru`ja i minobaca~a
na policijske ekipe koje su
krenule u akciju spasavawa
kanadskih diplomata. Ova
grupa diplomata je, ina~e,
uprkos upozorewa snaga bez-
bednosti, krenula ka polo-
`ajima u Dowem Obriwu koje
su dr`ali teroristi. Na mestu
incidenta bili su i pred-
stavnici diplomatsko-posma-
tra~ke grupe Sjediwenih Ame-
ri~kih Dr`ava na Kosovu i
Metohiji.

Nadomak sela Qubi~evo
kod Prizrena 13. septembra
prona|eno je izmasakrirano
telo Marijana Tonxonaja, pot-
predsednika Socijalisti~ke
partije Srbiju u selu Gra-
`danik u prizrenskoj op-
{tini. Tonxonaj je otet posle
mise u katoli~koj crkvi u
Na{ecu kod Prizrena 3. sep-
tembra.

Ovo je samo mali deo
stadalih Srba i nelojalnih
(OVK-u) Albanaca na Kosmetu
1998. godine.

S.Mitrovi}
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Predstavqena kwiga Marije
Line Veke “Vu~je Srce”SRU[EN ZID]UTAWA

Roman o trgovini qudskim
oranima na Kosovu i Metohiji
“Vu~je Srce” italijanske autorke
Marije Line Veke predstavqen  je u
prepunoj sali Udru`ewa kwi`evni-
ka Srbije. O ovom delu, koje na
potresan na~in svedo~i o zlo-
~inima OVK nad Srbima na Kosovu
i Metohiji, govorili su Milica
Jeftimijevi}-Lili}, Rajko \i-
novi|, Vladislav Jovanovi}, @i-
vadin Jovanovi}, , @ivorad Aj-
da~i}, Dragan Mraovi} i Du{an
Cicvara.

- Ovo delo je umetni~ka i
`ivotna istina o onome {ta se
de{avalo na Kosmetu, pri~a prog-
nanima i otetima koji stradali, To
je i slika Me|unarodne zajednice
koja toleri{e sve {to se ru`no
de{avalo na KiM, rekla je Milica
Jeftimijevi}-Lili}.

Rajko \inovi}, ~ovek koji je
jedno vreme predvodio porodice
otetih na Kosmetu kazao je da je
roman napisala `ena sa lavqim
srcem u kojem je opisala sudbinu
otetih Srba na KiM posle NATO
agresije. Li~no sam ja predao Karli
del Ponte 250 imena otmi~ara koji
se slobodno {etaju po Kosmetu,
obavestio je o postojawu dva logora
u Albaniji - Kuks i Tropoja u koje su
odvedeni Srbi. Ali trebao je da se
pojavi Dik Marti sa svojim
izve{tajem i ovaj roman pa da se o
ovom zlo~inu i nevoqi javno pro-
govori.

Vladislav Jovanovi} ka`e
da je ovo kwiga o realnosti na KiM
gde se dogodio najmonstruozniji
zlo~in posle onog Mengelovog u
Nema~koj. Ali je ovde opisana
albanska mafija koja trguje qudskim
organima-pre svega Srba. Jovanovi}
je rekao da je UNMIK i KFOR sve
znao i sve su pre}utali. Otkrivawe
ovog zlo~ina nai{lo je na }utwu, a
Dik Marti je saop{tio istinu a
zapad `eli da izbegne odgovornost i
krivicu. Zlo~in va|ewa qudskih
organa je gori od qudo`derstva jer
se to ~ini radi boga}ewa.

Ako je Ha{ki tribunal
uni{tio dokaze o ovom monstru-
oznom zlo~inu za{to Savet bezbed-
nosti ne tra`i odgovornost za to?
Ovo {to je uradio Dik Marti i
autor ovog romana doprine}e boqoj
slici o Srbiji a u predstoje}im
pregovorima Pri{tine i Beograda
treba ovo pitawe detaqno ras-
vetltiti.- naglasio je Jovanovi}-eks
ministar spoqnih poslova Srbije.

- Oni koji su du`ni da
poka`u hrabrost }ute a Veka govori
hrabro i otvoreno o stradawu Srba
na Kosmetu. Dik Marti i Marija
Lina Veko su osvetlili stvarnost
koja se desila na KiM. Moj kolega
Jovanovi} i ja smo svetu napisali
6.000 strana i uputili ih na adrese
svim svetskim centrima sa zapis-
nicima o kidnapovanim i otetim na
Kosmetu u kojim smo pomiwali Kuks
i Tropoju i da se tamo vade qudski
organi! Svet je sve znao a }uti!? Oni
naja~i na svetu su dopustili da se
svedoci pobiju i spali doku-
mentacija @ute ku}e pa sad ka`u -
nema dokaza?! Tra`e dokaze od Dika
Martija a oni su ih uni{tili.
Srbija treba da pokrene pitawe
komandne odgovornosti za kidnapo-
vawe i otimawe Srba i trgovinu
wihovim organima - kazao je
@ivadin Jovanovi}, nekada{wi
ministar spoqnih poslova Srbije.

Autor Marija Lina Veko je
rekla da je napisala kwigu o real-
nosti stradawa Srba na KiM koji-
ma su va|eni organi i kojima se tgo-

valo. Roman je objavqen 2009. godine
ali mi nije dozvoqeno da ga iznesem
iz Italije a bilo je problema i u
Srbiji. Sada se situacija promeni-
la posle izve{taja Dika Martija
koji je legitimisao moje saznawe o
trgovini organima. Dik Marti je
izneo u javnost ono {to se znalo i
nije rekao ni{ta novo. U Ha{kom
tribunalu iznete su precizne izjave
za{ti}enog svedoka K-144 o trgovi-
ni qudskim organima na Kosovu i
Metohiji, pa ipak, u zvani~nim
dokumentima sa su|ewa one ne posto-
je - istakla je Veko. - I biv{i
glavni tu`ilac ovog suda, Karla del
Ponte je u svojim memoarima
optu`ila Tribunal za uni{tavawe
dokaza o zlo~inima za koje je znao.

- Marti nije objavio ni{ta
novo, sve je to ve} bilo poznato,
samo se }utalo - kazala je Veko. - Ja
sam napisala ono {to su mi rekle
porodice otetih qudi kako bih se
oslobodila te{kog bremena saznawa
da su nad Srbima u~iweni stra-
vi~ni zlo~ini. Srela sam mnogo
novinara koji su sve to znali ali o
tome nisu pisali. Meni su italijan-
ski karabiweri koji su bili na
Kosmetu kazali da je od 1998. godine
pa do 2003. godine na tr`i{tu
stra{no pala cena trgovine qud-
skim oranima (srce, bubreg, jetra)
ba{ zbog toga {to se tada de{avalo
na Kosovu i Metohiji zakqu~ila je
Lina Veka.

V. Vidakovi}
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Tra`ewe kidnapovanih i nestalih
lica i prava wihovih porodica bila je tema
okruglog stola koji je po prvi put samostalno
organizovalo Udru`ewe porodica kidnapo-
vanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji. U
sklopu ovog vi{egodi{weg problema razgo-
varalo se o ekshumacijama i identifikacijama
pro-na|enih tela Srba, kao i potragama za
qudima kojih nema vi{e od deceniju jer su
nasilno odvedeni u nepoznatom pravcu.

Kada se sa ove distance pogleda
situacija u koju su dovedene porodice kidnapo-
vanih ulazi se u dilemu koga vi{e `aliti: kid-
napovane qude ili wihove porodice koje `ive
u tuzi i nepodno{qivoj neizvesnost koja ih
sistematski uni{tava. Trebalo bi dosta pros-
tora da se ispi{u imena qudi koji su  umrli
usled preveleike tuge. Ako se tome doda i
~iwenica da oni koji su izgubili svoje najmil-
ije nemaju nikakva prava kao porodice
stradalnika ne treba biti previ{e mudar da
bi se sam po sebi nametnuo zakqu~ak da se oni
vrte vi{e od 12 godina u za~aranom krugu tuge,
bola i besa zbog nemo}i da bilo {ta u~ine
sami, a sputani su birokratskim sistemom koji
ih gu{i.

I upravo zbog nemogu}nosti da se
re{e decenijski problemi Udru`ewe je
pokrenulo pitawe statusa porodica nestalih
lica, samog Udru`ewa i funkcionisawe
Koordinacije, ponovqen je zahtev da se ratni
zlo~ini nad Srbima procesuiraju {to je
mogu}e pre.

Otvaraju}i diskusiju na Okru-glom
stolu predsednica Udru`ewa porodica kid-
napovanih i nestalih lica na Kosmetu Verica
Tomanovi} je rekla da potraga za otetim qudi-
ma traje 13 godina a u najve}em broju od
10.juna1999. godine nakon potpisane Rezo-
lucije SBUN 1244, koja je bila garant bezbed-
nosti i sigurnosti svim gra|anima Kosmeta.
Bezuspe{no tragamo za oko 500 ~lanova na{ih
porodica koji su nasilno oteti iz svojih domo-
va, radnih mesta...Nisu ispo{tovane @enevska
konvencija o qudskim pravima, Op{ta
deklaracija o qudskim pravima, Drugi dopun-
ski protokol @enevske konvecije o za{titi
civila, Rezolucija o prisilnom zatvarawu,
Rezolucija Interpola, Ha{ka konvencija o
pravima deteta, Tri potpisana protokola o
saradwi SRJ i UNMIK-a.
Imali smo brojne susrete sa mnogim Me|unar-
odnim institucijama, uva`enim predsta-

vnicima doma}ih vlasti ali je do danas to i
daqe zaobilazna tema a za nas i na{e porodice
jedno od najve}ih humanitarnih pitawa.

Niko nije oslobo|en iz 144 ilegal-
nih mesta pritvora po evidenciji CCIU
UNMIK-a. Veoma smo nezadovoqni radom
KFOR-a, UNMIK-a, MKCK, OEBS-a i drugih
nevladinih humanitarnih organizacija koje su
bile na Kosovu i Metohiji u vreme tragi~nih
doga|aja. Na{im najbli`ima je oduzeta slobo-
da i sva qudska prava i ono najosnovnije pravo
na `ivot. Proterano je preko 250 hiqada
qudi, uni{teno preko 150 crkava i manastira,
istovremeno spaqeno na hiqade domova i to
sve krajem 20 i po~etkom 21 veka-veka savre-
menih tehni~kih dostignu}a, a sve u prisustvu
preko 50 hiqada vojnika KFOR-a. Sve pot-
pisane konvencije i rezolucije su prekr{ene
od strane onih koji su ih promovisali.

Pro{lo je pola godine od objavqi-
vawa i usvajawa Izve{taja o trgovini qud-
skim organima specijalnog izvestioca SE Dik
Martija. U izve{taju se direktno optu`uju
biv{i pripadnici OVK i wihovi ~elnici, a
porodice i daqe ~ekaju formirawe nezavisne i
nepristrasne komisije koja }e te navode ispi-
tati.

Govore}i o ekshumacijama i identi-
fikacijama nestalih Srba i nealbanaca na
Kosmetu predsednik Komisije za nestala lica
Vlade Republike Srbije Veqko Odalovi} je
rekao da je pro{le godine identifikovano 103
lica, a ove ni jedno. Mi nismo zadovoqni jer
na{i zahtevi nisu re{eni na zadovoqavaju}i
na~in, a ~iwenica je da ni nakon pola godine
od objavqivawa i usvajawa izve{taja Dika
Martija nema jasne slike u kom pravcu }e te}i
re{avawe ovog pitawa.
On je naglasio da nekima nije bilo u interesu
da Karla del Ponte zapo~ne istragu o trgovi-
ni organima onda kada je za to bila nadle`na.
Bez otvarawa arhiva i dostavqawa informa-
cija ne}e se posti}i rezultati niti odmaknuti
od po~etka.

Mi planiramo da organizujemo
regionalnu konferenciju o nestalima gde bi se
detaqno razgovaralo o ovom problemu, jer
~iwenica je da oni od kojih to u mnogome zav-
isi, nisu pokazali voqu da se re{e mnoga
pitawa. Oni koji su onemogu}avali moraju da
odgovaraju - rekao je Odalovi}.

Predstavnik UNMIK-a u Beogradu
i pravni savetnik Pol Meklenburg je rekao da

Evropska unija i EULEKS prave tim koji }e
biti nezavisan. Da bi se pitawe nestalih
re{ilo na pravi na~in u razgovore treba da se
ukqu~e i Albanci sa Kosova, da se smawe tenz-
ije.

- Pre tri godine kada je EULEKS
do{ao na Kosovo u~inio je to da ispravi
gre{ke UNMIK-a, obe}avano nam je da }e sva
pomo} po~eti da se pru`a za 15-20 dana, ali od
tada do danas ni{ta se nije re{ilo. Nasle|uju
jedni druge, administrirawa je na pretek i
vrtimo se u za~aranom krugu birokratije -
rekao je Dragi{a Murgani} u~estvuju}i u
diskusiji.

Edin Ja{arpagi} iz ICMP je govo-
rio o na~inu identifikacija koji je bilo 4238,
i detaqno prikazao {ta je sve ura|eno,
nagla{avaju}i da je zbog doskora{we primene
klasi~ne metode identifikacija bilo mnogo
pogre{nih koje su se procentualno kretale od
15 do 30 odsto. DNK je 99 odsto pouzdana i ona
se sada primewuje.

Milorad Trifunovi} je zatra`io
odgovornost pet generala iz pet zona za koje su
bili odgovorni na Kosmetu.

Miroqub Vitorovi}, zamenik tu-
`ioca za ratne zlo~ine je ponovio zahtev da se
boqe istra`i Liva~ko jezero za koje Albanci
tvrde da nema ni~ega iako su ispitivali teren
pun muqa na samo 10 santimetara vode.
Tu`ila{tvo ima podatke da je u wega ba~eno 10
vre}a sa delovima tela Srba i da rok za
istra`iteqe treba da glasi odmah. Da bi se
do{lo do istine Me|unarodna zajednica treba
da upotrebi svoj autoritet - rekao je on.

Predstavnik EULEKS-a je na svako
pitawe ili primedbu nemu{to odgovarao i
tvrdio da oni rade. 
Nakon Okruglog stola odr`ana je konferenci-
ja za {tampu na kojoj je predstavnik
Ministarstva za Kosovo i Metohiju Borisav
Taji} detaqno govorio o tome {ta sve
Ministarstvo ~ini da se ovaj problem re{i,
ali i da se pomogne porodicama ~iji su
~lanovi kidnapovani ili nestali.

- Mi smo u neprekidnom kontaktu sa
udru`ewima i maksimalnu pa`wu poklawamo
problemima sa kojima se oni susre}u. Detaqno
smo razradili ~itav niz prioritetnih pitawa
i zadataka koje mi mo`emo da obavimo kako bi
se pomoglo porodicama materijalno, u vidu
nov~ane pomo}i, stanova ali pre svega u insi-
stirawu da im se pru`i pravna pomo} i defi-
ni{e wihov status - rekao je Taji}.

Predstavnik MUP-a Republike
Srbije odnosno Slu`be za ratne zlo~ine
Dragan Jeni} govorio je o wihovom
anga`ovawu na slu~ajevima koji se istra`uju
kako bi se dobili validni dokazi za po~iwena
krivi~na dela nad Srbima i nealbancima, ali
i u slu~ajevima ]u{ke i Suve Reke gde su Srbi
po~inili zlo~ine. MUP u istragama ne deli
po~inioce po nacionalnosti ve} istra`uje
zlo~ine koji su se desili na Kosmetu. S
obzirom da srpski istra`iteqi nemaju prist-
up na Kosmetu, a da su Albanci tradicionalno
zatvoreni kad je u pitawu davawe informacija
o zlo~inima u kojima su u~estvovali wihovi
sunarodnici te{ko je u razumnom vremenu
obaviti istragu, pa je ~ekawe da se sve kockice
slo`e uz detaqno i temeqito anga`ovawe
neminovnost - reako je Jeni}/                                 

M.M.K.

ZA^ARANI KRUG BIROKRATIJEZA^ARANI KRUG BIROKRATIJE
U hotelu Slavija odr`an okrugli sto o kidnapovanima
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