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Klupko se nakon 13 godina ipak odmotava!
Predsednik Komisije za nestala lica

Vlade Srbije Veqko Odalovi} je ocenio da put u
istrazi o trgovini qudskim or-
ganima na KiM vodi ka me|unaro-
dnoj zajednici, kao i vlastima u
Pri{tini i u Albaniji!

- Najodgovornija karika u
tom lancu su predstavnici vlasti
u Pri{tini koji su bili koman-
danti regionalnih jedinica OVK,
a od 1999. godine najbli`i part-
neri me|unarodnih misija na
Kosovu - izjavio je Odalovi} i
dodao da na to upu}uju izve{taji,
pre svega prepiska izme|u organa
UN iz 2003. godine u kojoj su do
detaqa opisani putevi i na~in

transporta i imenaotetih lica. Odalovi} navo-
di da je to dovoqno za podizawe optu`nice.
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PRI[TINA ZNALA ZA ZLO^INE

Komisija za nestala lica ima nova saznawa o trgovini organima

BRUNO VEKARI]:
UBRZO REZULTATI ISTRAGE TRGOVINE ORGANIMA 

Zamenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari} izjavio je da u Srbiji istraga o trgovini qudskim
organima na Kosovu i Metohiji nije stala ni u jednom momentu i da }e vrlo brzo saop{titi odre|ene
rezultate do kojih se do{lo.
- Na{a istraga nije stala ni u jednom momentu i istra`i}emo to do
kraja. Vrlo brzo }emo saop{titi neke rezultate istrage i nadam se
da }emo sa Euleksom uspeti da do|emo i do po~inilaca tih
stra{nih krivi~nih dela -  rekao je Vekari} za Radio televiziju
Srbije (RTS).
On je kazao da }e operativni tim Euleksa, na ~ijem ~elu je Klint
Viliamson, radi na operativnom delu istrage u vezi sa tim
zlo~inima.
- Vilijamson je pre {est meseci do{ao na ~elo tog tima i sad je
formirana cela ta ekipa. Ohrabren sam wegovim nastupom i
sara|iva}emo sa wim -  kazao je Vekari}. Zamenik tu`ioca je
istakao da je u istrazi tog zlo~ina za{tita svedoka su{tinski
problem.
- Svedok je kqu~ni ~inilac u ovakvim istragama i mislim da je
najva`nije da se napravi precizan mehanizam kako }e se adekvatno
za{tititi qudi koji se usude ne{to da ka`u -  rekao je Vekari}.
Prema wegovim re~ima, istra`iteqima u Srbiji nisu dostupni qudi sa kojima mogu da razgovaraju
istra`iteqi Euleksa, kao ni mesta izvr{ewa takvih krivi~nih dela.
- Ne}emo stati sa na{om istragom, ona veoma dobro napreduje i `elimo zajedno sa Euleksom da
do|emo do eventualnog po~inioca i utvrdimo da li je toga bilo na severu Albanije i na Kosovu i
Metohiji -  rekao je Vekari}.

On je dodao da, na`alost, dosta toga ne zavisi od istrage u Srbiji, za koju je istakao da je "naj-
daqe do{la i doprla do nekih novih pojmova i otvorila neke jasne stvari kao {to su logori na severu
Albanije".

ZAGORKA DOLOVAC BORAVILA U RUSIJI
Dr`avni tu`ilac Republike

Srbije Zagorka Dolovac razgo-
varala je 18.01.2012. godine sa
zvani~nicima Rusije o pomo}i u
re{avawu nekih bitnih pred-
meta i o pospe{ivawu re{a-
vawa pitawa trgovine organi-
ma. Ona je istakla da }e se vrlo
brzo obelodaniti neke nove
~iwenice i dokaze koji bi tre-
balo da ubrzaju re{avawe
procesa.

M.M.K.



Представници:Удружења породица кидна-
пованих и несталих лица на Косову и Метохији са
координаторима канцелација из Ниша, Краљева,
Косовске Митровице и Велике Хоче и , Удружења
породица киднапованих и убијених са координа-
тором канцеларије из Прокупља као и Весна
Матејић, доктор судске медицине, Професор прав-
ног факултета Душан Челић, правни засупник
Удружења у Радној групи за решавање статусних
питања, Весна Бошковић, члан Комисије за неста-
ла лица, састали су се са председником комисије
за нестала лица Вељком Одаловићем и разгова-
рали о активностима и приоритетима у сазнавању
истине несталих лица.
Вељко Одаловић је детаљно објаснио да се чине
максимални напори и да су међународне институ-
ције на Косову и Метохији у обавези да испоштују
људска права и кажу истину о судбинама отетих
чланова породица. 
Наташа Шћепановић је изнела бројне потешкоће
цкојима се породице свакодневно суочавају.
Председница Удружења Верица Томановић је
нагласила да се недопустиво дуго чекају инфор-
мације а тичу се истрага, потрага за сродницима.
-Још нико није процесуиран а немамо информа-
ције докле се стигло са истрагом на Косову и
Метохији. Сматрамо да је наша држава у обавези
да обезбеди званичне информације и податке о
киднапованим, несталим и страдалим лицима на
Косову и Метохији, да дође до размене података и
сарадње са државама у региону и свим међуна-
родним организацијама које се баве нашом про-
блематиком, и да обезбеди нематеријална и мате-
ријална права чланова породица несталих и стра-
далих лица. За решавање систематског законског
уређења неопходна је добра воља и осећај одго-
ворности власти која је до сада изостала.
Породице су незадовољне досадашњим радом
институција. Нажалост, наша држава треба да
стоји иза нас и да нам највише помогне у пронала-
жењу отетих и решавању статусних питања поро-
дица. Наше жртве и породице морају бити кон-
стантно актуелна тема у медијима док се и послед-
њи случај не расветл.-рекла је она.

Проф. Душан Челић је рекао да је Радна
група радила на предлогу доношења закона о
несталим лицима и побољшању живота породица
цивилних жртава које није регулисано никаквим
правним актом тринаест година. Радна гупа је
имала осам састанака са захтевом да се донесе
Закон о несталим лицима али нажалост већина

није била за реализацију овог предлога.
Гордана Ђикановић је указала на велики

притисак које породице чине на Удружења као
спону са Комисијом несталих лица Владе Србије и
због тога сматра да састанци морају бити чешћи
како би се дошло до неких одговора.

У завршној речи Вељко Одаловић је нагла-
сио да се следећи састанци Радних група морају
фокусирати на догађаје појединачно како бисмо

на одређена питања добили конкретан
одговор.Такође ће се разматрати рад на убрзању
идентификација посмртних остатака у мртвачни-
ци у Приштини са циљем да се до краја разјасне
сви случајеви. Организован је састанак Радне
групе у Приштини у ужем саставу где се о свему
детаљније разговарало. T.V.
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UBRZATI ISTRAGE

Састанак са ВЕЉКОМ ОДАЛОВИЋЕМ, председником Комисије за нестала лица Владе Републике Србије

SAVET EVROPE NEMA OVLA[]EWA DA
VODI ISTRAGU 

O TRGOVINI ORGANIMANa konferenciji za novinare pred po~etak
zimskog redovnog zasedawa Parlamentarne
skup{tine Saveta Evrope, odgovaraju}i na nov-
inarsko pitawe za{to godinu dana po{to je PS
SE podr`ao izve{taj Dika Martija, nema
nikakvih rezultata istrage o trgovini qud-
skim organima, prethodni predsednik Par-
lamentarne skup{tine Saveta Evrope je rekao
da Savet Evrope nema ovla{}ewa da vodi
istragu o trgovini qudskim organima na Ko-
sovu, ve} samo mo`e da podseti EULEKS da
ubrza istragu o tome.
On je u Strazburgu  podsetio da je PS podr`ao
Martijev izve{taj i da je zatra`io otvarawe
istrage, ali da Parlamentarna skup{tina SE
"nije nadle`na za to, ve} za monitoring.
Parlament Savet Evrope ne mo`e da odlu~i ko
}e sprovoditi istragu", dodao je on nagla-
{avaju}i da "PS samo mo`e da podseti Euleks
da ubrza istragu i u~ini je transparentnijom",
i dodao da je problem u istrazi o trgovini qud-
skim organima i za{tita svedoka.



Stalni predstavnik Rusije u
Savetu bezbednosti UN Vi-
talij ^urkin izjavio je da bi
to telo glasalo o nacrtu
rezolucije o formirawu me|u-
narodnog mehanizma za istragu
navoda o ilegalnoj trgovini
qudskim organima na Kosovu i
Albaniji koji bi bio odgovoran
Savetu bezbednosti.
Ambasador Rusije, koji je
predsedavao Savetom bezbednos-
ti UN, naveo je da su Nacrt
rezolucije sastavili pre neko-
liko meseci Rusija i Srbija i da
su u wemu "konkretnije for-
mulisane obaveze specijalnog
predstavnika UN i Misije EU" .
"Sada smo ga obnovili i u~i-
nili ga jo{ preciznijim i jasni-
jim", rekao je ^urkin.
Pozivaju}i se na diplomatske
izvore novinska agencija Itar-
tas javila je da rezolucija pred-

vi|a imenovawe specijalnog
predstavnika generalnog sekre-
tara UN koji }e "nadgledati
istrage" i obezbe|ivati vezu sa
Savetom bezbednosti UN. Spe-
cijalni predstavnik bi, u
slu~aju potrebe, i sam mogao da
organizuje i vodi istra`ne ak-
tivnosti. U rezoluciji se sve
dr`ave i pravna lica pozivaju
da sara|uju sa Euleksom i speci-
jalnim predstavnikom gener-
alnog sekretara UN i pru`aju
im pomo} u vidu dostavqawa
informacija, ~iwenica i doku-
menata koji se ti~u istrage.
Nacrt, tako|e, sadr`i pre-
poruku Euleksu da obezbedi
"pouzdan sistem za{tite svedo-
ka".Itar-Tas je podsetio da se
Rusija zala`e za sveobuhvatnu i
obektivnu istragu navoda iz
izve{taja Dika Martija o ile-
galnoj trgovini qudskim organ-
ima na Kosovu i u Albaniji.

Istraga je pokrenuta nakon {to
je Dik Marti sa~inio izve{taj
za Savet Evrope u kome je naveo
da je kosovski premijer Ha{im
Ta~i “{ef albanske grupe
nalik mafija{koj, koja je odgov-
orna za krijum~arewe oru`ja,
droge i qudskih organa i is-
to~noj Evropi.”
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SAVET BEZBEDNOSTI O TRGOVINI ORGANIMA NA KiM
RUSI I SRBI NA ZAJEDNI^KOM POSLU

EULEKS PODNEO IZVE[TAJ SB O TRGOVINI ORGANIMA
Еулекс je 8.фебруара Савет безбедности УН известиo о резултатима истраге о трговини орга-
нима на Косову и, мада оперативне појединости због тајности истраге не могу бити обелода-
њене, „то уопште не значи да није остварен напредак”, изјавио је агенцији Бета у Бриселу
представник за штампу Еулексовог Специјалног истражног тима Јури Лас.
„Специјални тим сада ради на томе да обезбеди приступ информацијама од низа званичних

институција, да их проучи и да онда ми обављамо
наше истражне радње”, ставио је до знања порт-
парол Еулексовог Специјалног истражног
тима.Лас је тиме одговорио на питање хоће ли
главни тужилац Специјалног истражног тима Џон
Клинт Вилијамсон поднети неки извештај
Европској унији и УН, имајући у виду да је
25.јануара прошло годину дана откако је Савет
Европе усвојио извештај Дика Мартија о злочини-
ма трговине органима на Косову и Албанији, а
засад ништа не говори да је у истрази дошло до
неких опипљивих резултата.
Представник за штампу Еулексовог специјалног
истражног тима је нагласио да „наводи у извеш-
тају Савета Европе из јануара 2011-е заслужују да
буду темељито истражени. И важно је да ти наво-
ди буду расветљени”.



Glavni tu`ilac specijalnog
istra`nog tima EU Xon Klint
Vilijamson sredinom februara je
pokrenuo aktivnu istragu o
navodima izvestioca Saveta
Evrope Dika Martija o trgovini
qudskim organima na Kosovu i
ume{anosti biv{ih vo|a OVK,
predvo|enih premijerom samo-
proklamovane republike Kosova
Ha{imom Ta~ijem u zlo~ine
po~iwene nad civilima, tvrdi
Euleks.

Specijalni istra`ni tim
EU je u pripremi otvarawa procesa
uspostavio punu saradwu sa javnim
tu`ila{tvima i ministarstvima
unutra{wih poslova Srbije i
Albanije. Tim povodom Vilijamson
je izdao nalog istra`iocima da
preuzmu do sada prikupqenu doku-
mentaciju i, uz posebne mere
obezbe|ewa, sklone je na bezbedno
mesto Portparol Euleksa Irina
Gudeqevi} potvrdila je da je
Euleks pre godinu dana uputio
zvani~an zahtev ruskom Mini-
starstvu spoqnih poslova i da se
ubrzo o~ekuje zvani~an odgovor za
dostavqawe dokumentacije na
osnovu koje su Rusi utvrdili da je
na Kosovu 2008. godine bilo

trgovine qudskim organima, {to je
ubrzo i realizovano konkretnim
dokazima.Istragom koju su obavili
Rusi utvr|eno je da su vrbovana dva
ruska dr`avqanina i da su im
izva|eni bubrezi u bolnici
"Medikus" nadomak Pri{tine.
Bubrezi su presa|eni pacijentima
~iji se identitet ~uva pod oznakom
"stroga tajna", ali se nezvani~no
saznaje da je jedno lice poreklom iz
Izraela, a drugo iz Nema~ke, i da su
organi prodati po ceni od oko
100.000 evra.
Prema zvani~nim informacijama
iz Euleksa, ponovo se Ha{im Ta~i
dovodi u direktnu vezu sa nes-
tankom nekoliko stotina Srba i
drugih nealbanaca, te desetak
dr`avqana zemaqa iz okru`ewa u
vremenu pre za vreme i posle bom-
bardovawa. Oni su prebacivani u
prihvatne logore po Kosovu, a
potom u Albaniju, gde su im organi
uzimani i potom preprodavani.
Prema navodima Euleksa, sumwa se
da je privatna improvizovana bol-
nica "Medikus" otvorena sa zna-
wem Ta~ija i wegovih qudi. Na
spisku osumwi~enih se nalazi
nekoliko biv{ih radnika klinike
"Medikus" sa Kosova i jedno lice

poreklom sa juga Srbije, zatim
dr`avqani Albanije, doktor Jusuf
Somnez iz Turske i biv{i visoki
funkcioner Ministarstva zdravqa
samoproklamovane republike Ko-
sovo Ilir Recaj, ina~e blizak
saradnik Ta~ija.Nastavak su|ewa u
slu~aju "Medikus" najavqen je kra-
jem februara, a, prema izvorima iz
Euleksa, ovo su|ewe }e ozna~iti
po~etak zvani~ne istrage o navodi-
ma Dik Martija o trgovini organi-
ma na Kosovu, o ~emu }e, kako tvrde

u Euleksu, kao za{ti}eni svedoci,
svedo~iti vi{e desetina biv{ih
Ta~ijevih saboraca. 

M.N.
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Pokrenuta istraga o trgovini organima

NASTAVQENI ZLO^INI I U 2008. GODINI

Premda SB nije raspravqao o trgovini organima, ne odustaje seTEKST NEMA PROLAZ
Na Ist Riveru su se dugo vodile konsultacije o tekstu rezolucije Srbije o istrazi trgovine qudskim
organima na Kosovu. Rusija, koja je predsedavala SB, zahtevala je da se najmo}nije ~lanice svetske
organizacije izjasne o inicijativi Beograda i da se osnuje ad hok me|unarodni mehanizam koji bi pod
kapom UN istra`ivao ove zlo~ine, ali o tome jo{ nije postignut konsenzus.
Poku{aj stalnog predstavnika Rusije u SB Vitalija ^urkina da se na dnevnom redu sednice SB na|e
revidirani tekst rezolucije, nije uspeo, jer za to nisu bile SAD, Velika Britanija i Francuska, koje

insistiraju da ceo proces vodi Euleks. U novom nacrtu je detaqno
poja{wena uloga UN u istrazi. Naime, predvi|a se imenovawe speci-
jalnog predstavnika generalnog sekretara Ban Ki Muna, koji bi nad-
gledao istragu i ”dr`ao vezu” sa Savetom bezbednosti. On bi, u
slu~aju potrebe, i sam mogao da organizuje i vodi istra`ne aktivnos-
ti. Tekst se sada dodatno dora|uje kako bi se naglasilo da se Srbija
ne protivi da Euleks vodi istragu, ali da u ~itavom procesu i UN
treba da imaju svoju ulogu.
U predlo`enoj rezoluciji se pozivaju i sve dr`ave da sara|uju sa mis-
ijom EU na Kosovu i specijalnim izaslanikom generalnog sekretara
UN, kao i da dostavqaju informacije, ~iwenice i dokumente koji se
ti~u istrage. Nacrt tako|e sadr`i preporuku da Euleks obezbedi
pouzdan sistem za{tite svedoka.



OPTU@NICE ZA
TRGOVINU 
ORGANIMA UZDRMALE
KOSOVO
Optu`nice protiv sedam qudi
za u~e{}e u me|unarodnoj mre-
`i trgovine organima, pod
vo|stvom “uva`enog” hirurga i
profesora univerziteta u Pri-
{tini, uzdrmale su Kosovo,
objavio je "Wujork tajms."
List navodi da je slu~aj organi-
zovawa trgovine qudski organi-
ma na Kosovu, za koje je otpu`en
i jedan sada ve} biv{i visoki

funkcioner kosovskog Mini-
starstva zdravqa, test za pravo-
sudne institucije i vladavinu
zakona, u trenutku kada Kosovo
ina~e, poku{ava da prevazi|e
kulturu endemskog bezakowa i
korupcije koja je stigla do
najvi{ih nivoa vlade.
Najmawe sedam qudi optu`eno
je za u~e{}e u prodaji bubrega i
drugih organa siroma{nih `r-
tava za i do 200.000 dolara paci-
jentima iz udaqenih zemaqa
poput Izraela i Kanade,
saop{tili su vi{i funk-
cioneri policije i Evropske
unije, preneo je wujor{ki list.
- Prema optu`nici, trgovci
organima privla~ili su qude iz
kartonskih naseqa u Istanbulu,

Moskvi, Moldaviji i Kaza-
hstanu, obe}avaju}i im i do
20.000 dolara za organe. Po-
licajci ka`u da oni, mo`da,
nikada nisu dobili ni centa",
navedeno je u tekstu. “Wujork
tajms” pi{e da su operacije
ra|ene u privatnoj klinici na
periferiji Pri{tine. Mre`a
je otkrivena pre dve godine, ali
su se wene razmere tek sada
postale jasne.- Prema re~ima
funkcionera, vo|a mre`e bio je
uva`eni hirurg i profesor
Univerziteta u Pri{tini Qu-
fti Dervi{i. Kliniku je vodio
wegov sin Arban, a optu`nica

za u~e{}e tereti i Iqira
Re~aja, koji je u vreme otkri-
vawa mre`e bio visoki funk-
cioner u Ministarstvu zdravqa
Kosova, pi{e list.Oni i jo{
dvojica su, kako se navodi, sada
optu`eni za trgovinu qudima i
qudskim organima, nezakonitu
medicinsku aktivnosti, u~e{}e
u organizovanom zlo~inu i
zloupotrebu slu`benog polo-
`aja. Svi su pu{teni uz kauciju.
Prema pisawu ameri~kog lista,
mre`a je ukqu~ivala i jednog
turskog lekara, jednog izrael-
skog finansijera i jo{ dvojicu
lekara sa Kosova.             M.N.
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Dragana Majstorovi}
“KA@I MI SINE KA@I”
Ka`u mi da te zaboravim.
Ka`u mi da te vi{e ne ~ekam
ti sigurno ne}e{ do}i, 
~ekam te ve} dovoqno dugo!
Ka`u da su svi tragovi
izgubqeni
da niko ne traga vi{e,
da }e sve vreme izbrisati
da }e zaborav polako do}i!
Vreme je najboqi lekar
najte`e le~i rane
golgota }e biti u izmaglici
i svaka majka mora da
misli na boqe dane!
Pru`iti ruku mira
pogledati ubici u lice
oprostiti, zaboraviti
prijateqski re}i “zdravo”
stegnuti srce i daqe i}i
s povijenom glavom!
Ka`i mi sine, ka`i
da li }e majka mo}i tako?
Dokle da slu{am la`i
dokle u svakom de~aku
majka tvoj lik da tra`i!
Kako da srce smirim?
Kako da ponovo sawam?
I kada pevam pla~em
kako daqe da `ivim?
Ka`i mi sine ka`i?
Da li treba da zaboravim?
Da li treba da oprostim?
Da li da idem daqe
kad stalno padam?
Za{to tako dugo na
povratak tvoj da ~ekam?
Ka`i mi sine ka`i:
~emu da se nadam?

Dragana Majstorovi}
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Postoji li veza izme|u trgovine organima Srba i Rusa i Ukrajinaca
@UTI “MEDIKUS”

U `i`i svetske i naravno doma}e javnosti po~etkom ove 2012. godine bila je potvrda da ruski
istra`ni organi vode zvani~nu istragu o trgovini organima (bubrezima) ruskih dr`avqana koji su
operisani u pri{tinskoj klinici “Medikus”. Ako bi se uporedilo ovo kriminalno delo i ono s kraja 20 i
po~etkom 21 veka na prvi pogled izgleda da nemaju mnogo veze sem {to ilegalna prodaja i daqe “cveta”.
Srbi, nealbanci i nelojalni Abanci koje je OVK otimala i kao robu transportovala u Albaniju gde su im
nasilno odstrawivani organi, a potom ubijani bili su `rtve ratnog zlo~ina, krivi~nih dela protiv
~ove~nosti `ivota i tela i nequdskog postupawa. @rtve trgovine oranima u klinici “Medikus”
Ukrajinci, Rusi, Moldavci, Bosanci i ostali `iteqi na{eg okru`ewa su prevareni qudi koje su nevoqe i
beda naterale da prodaju delove svoga tela kako bi pre`iveli. Prevara se sastoji u obe}awu datom prilikom
ugovarawa “posla” da }e dobiti “debele pare”, a nisu dobili ni{ta sem invalidnost. Za razliku od prve
grupe wima je makar poklowen `ivot.
U ~emu je sli~nost izme|u kriminala iz 1998.-2000. godine i ovog najnovijeg? U tome {to je taj zlo~in samo
nastavak onog prvog i {to se sada
radi na finiji na~in uz upotrebu
la`nih obe}awa o isplati novca.
Nema rata, mawe je Srba na Kosmetu
tu je i me|unarodna policija, pa
nije tako lako otimati qude pravi-
ti logore i ubijati na stotine Srba
i sakriti wihova tela u masovne
grobnice. Mnogi su mi{qewa da je u
vreme anarhije na Kosmetu krajem
devedesetih ideju o lakoj zaradi
skop~anoj sa etni~kim ~i{}ewem
OVK dobila sa strane. Zapravo od
~elnika nekih organizovanih tajnih
grupa koje su se bavile trgovinom
organima. Sada polako na videlo
izbijaju ~iwenice da su to bili
Izraelci, Turci i qudi iz nekih zapadnih zemaqa. Naravno nije im bilo te{ko da ubede pripadnike OVK
da se ukqu~e u taj posao, jer  su oni to jedva do~ekali. Obogatili su se prodaju}i besplatno dobijene organe
(ubijaju}i Srbe i nealbance) i svojim terorom i strahom koji su sejali {irom pokrajine o~istili Kosmet
od Srba. Ho}e li za svoja nedela ba{ svi odgovarati, vide}emo? Svedoci smo da su neki visoki zvani~nici
zapadnih zemaqa skloweni s funkcija, a da li }e se protiv wih povesti detaqna istraga i potvrditi
~iwenice koje su o wima iznete, i to }emo videti.                                                                                       M.M.K.
Isak Levi Rozenbaum snabdevao Amerikance organimaRABINOV KRVAVI NOVAC

Bubrege pla}ao 10, a prodavao ih u Americi za 160 hiqada dolara
Posle gotovo {okantne vesti da je rabin Isak Levi Rozenbaum uhap{en 23. jula 2009. godine zajedno sa 44

osobe u saveznoj ameri~koj dr`avi Wu Xersi, o wemu se nadaqe ni{ta nije pisalo, niti su izno{eni neki podaci do
koje mere je on ume{an u ilegalnu trgovinu organima. On je zapravo u Americi uhap{en zbog sumwe da je bio povezan
sa tom grupom i da je prao novac, da je bio ume{an u neke korupciona{ke afere i da je aktivno bio ukqu~en u nele-
galnu trgovinu qudskim organima. Optu`en je da je “kupovao”organe od qudi koji su dolazili u pe~albu u wegovoj
postojbini i nabavqao ih od kidnapovanih Srba i nealbanaca. Bubrege koje je pla}ao 10, prodavao je za 160 hiqada
dolara. Vrlo brzo je povezan sa kidnapovawem qudi sa Kosmeta kojima su u Albaniji va|eni pa prodavani organi, a
oni zavr{ili u masovnim grobnicama.  To {to se krio iza sve{teni~ke odore mnogi su povezali sa dobro isplani-
ranim i uigranim biznisom i nadawima da u wega niko ne}e posumwati da se bavi tako ne~asnim poslom. Da li je
on odao izraelskog hirurga Zaki [apira i posrednika u trgovini Mo{e Harela, nije objavqeno. No, kad se pove`u
~iwenice i ima u vidu da se mnogo puta na razli~itim mestima pomiwu isti qudi, ukqu~uju}i i turskog hirurga
Somesa i vlasnika klinike “Medikus” u Pri{tini postaje sve jasno. Otimawe organa nije ni prestajalo, samo {to
je ovo najaktuelnije prikrivano navodnom ponudom prodaje a ono iz 1999.-2000. godine bilo je ubistvo i jezivo
tran`irawe qudi. M.M.K.

РЕАГОВАЊЕ
Поводом откривања споменика жртвама 1990.-1999. на Савском
тргу у Београду 24.марта 2012. породице Удружења киднапованих
и несталих и Удружења породица киднапованих и убијених на
Косову и Метохији, као Удружење породица несталих и погинулих
лица „Суза“
ИЗРАЖАВАЈУ НЕЗАДОВОЉСТВО И ОГОРЧЕЊЕ ИЗГЛЕДОМ И
ИСПИСАНИМ ТЕКСТОМ КОЈИ НИ ЈЕДНОМ РЕЧЈУ НЕ СПОМИ-
ЊУ МНОГОБРОЈНЕ СРПСКЕ ЖРТВЕ СТРАДАЛЕ НА ПРОСТО-
РУ БИВШЕ И ЈУГОСЛАВИЈЕ А ПОСЕБНО НА КОСОВУ И МЕТО-
ХИЈИ ДО КРАЈА  2000-те.
УТИСАК ЈЕ ДА СЕ СПОМЕНИК ПОДИЖЕ И ПОЧИНИОЦИМА

ЗЛОЧИНА А МИНИМИЗИРАЈУ СРПСКЕ ЖРТВЕ.
ДА ЛИ СЕ НАШЕ ВЛАСТИ СТИДЕ СВОЈИХ ЖРТАВА ШТО НИЈЕ
ЗАБЕЛЕЖЕНО НИ У ЈЕДНОЈ ЦИВИЛИЗОВАНОЈ ЗЕМЉИ.



Posao Nensi [eper-Hjuz , pro-
fesora antropologije na presti`nom
fakultetu u Berkliju, vi{e li~i na
posao detektiva nego na posao uni-
verzitetskog ~oveka.
Profesorka Nensi [eper-Hjuz iz
Berklija postala je jedan od najve}ih
stru~waka za pitawa trgovine organi-
ma 90-ih godina zahvaquju}i istrazi
koju je vodila po{to se infiltrirala u
tu mre`u trgovine organima, ali se
suo~ila sa zidom skepse i izolacijom. 
Naime,jedan izve{taj iz Stejt dipart-
menta iz 2004. godine je tvrdio „da je
nemogu}e prikrivati ilegalnu trgov-
inu organima“. Nekoliko godina kasni-
je, policijske istrage vi{e zemaqa
kojima je ona pomogla (Brazil, Ju`na
Afrika, SAD, Moldavija, Turska i
Izrael) su dokazale da je ona bila u
pravu. Zaki [apira, jedan od najpoz-
natijih izraelskih hirurga i pret-
postavqa se, jedan od ~lanova krimi-
nalne organizacije koja je trgovala
organima, bio je ~lan eti~kog komiteta
Fondacije Rokfeler u Bela|u u
Italiji, gde je radio sa [eper-Hjuz.
„To je bilo apsurdno. Zaki je od 1996. do
1997. godine bio ~lan Task Fors
Bela|o , organizacije koja se borila
protiv me|unarodne trgovine organi-
ma“, obja{wava profesorka [eper-
Hjuz. „Rekla sam direktoru Task Forsa
da je [apira bio poznati ~lan me|unar-
odne organizacije trgovine bubrezima“
i da su on i wegov partner Jusuf
Sonmez po~etkom devedesetih  koris-
tili novac izraelskog zdravstvenog
osigurawa i sredstva od prawa novca
kako bi finansirali me|unarodnu
trgovinu organima. U jednom Power
Point dokumentu, do kojeg je do{la
[eper-Hjuz, Sonmez se hvali kako je
izvr{io vi{e od 2.200 nezakonitih
transplatacija bubrega, pa se ona pita-
la kako je mogu}e da se me|unarodna
trgovina organima razvija, a da ne bude
prime}ena? „Jedino {to mogu da ka`em
je to da je trgovina organima 'za{ti}en'
zlo~in u mnogim dr`avama. Za vreme
sukoba, ratova i prirodnih nesre}a,
kao i u mnogim 'militarizovanim'
dr`avama, postoji trgovina organima i
qudskim tkivima“, izjavquje tada pro-
fesorka [eper-Hjuz: 
„Deset godina je trebalo da pro|e da bi
me napokon neko saslu{ao. Imam
dokaze o ovome {to pri~am. U
dr`avama koje su bile ili su i daqe
militarizovane, kao {to su Izrael,
Brazil, Argentina ili Ju`na Afrika,
ubijeni su qudi zbog kra|e wihovih
organa. Znam da to mo`e da se uradi, i
to ~ak nije ni te{ko uraditi.

Pogledajte primer Kine i {ta je ona
uradila sa svojim zatvorenicima.
Otkloniti organe nije nikakav prob-
lem. Potrebni su vam samo tehni~ko
osobqe i re{ewe kako da sa~uvate te
organe. Organizacija Eurotransplant
transportuje iz altruisti~kih razloga
organe kroz ~itavu Evropu sve do
Turske.“ 
Prema re~ima [eper-Hjuz, za vreme
vojne diktature u Brazilu, vojska je
redovno snabdevala organima hirurge
koji su bili stru~waci za transplat-
aciju kako bi zadovoqili potrebe
vojnih lica i wihovih porodica za
organima. 
„Razgovarala sam sa biv{im {efom
Brazilskog nefrolo{kog dru{tva, jed-
nim sjajnim univerzitetskim profe-
sorom starim 90 godina. On je rekao da
su ih na to naterali. Da su morali da
dijagnostikuju cerebralnu smrt osoba-
ma koje nisu bile mrtve.“ 
U istrazi o trgovini organima,
pojavquju se imena biv{ih oficira
ili osoba bliskih vojsci, poput izrael-
skog generala u penziji Zamira Meira,
heroja kiparskog rata kojeg je izraels-
ki sud optu`io da je vo|a kriminalne
mre`e trgovine organima povezane sa
Jusufom Sonmezom, turskim hirurgom
ume{anim u slu~aj Medikus na Kosovu.
I to nije jedinstven slu~aj. M.R.,
zemqoradnika iz San ]iprijana
D'Aversa, kod Napuqa koji boluje od
dijabetesa, kontaktirao je 1998. godine
jedan Amerikanac, kojeg je M.R. upoznao
u jednom baru kojeg redovno pose}uju
ameri~ki vojnici. Amerikanac mu je
dao kontakt informacije jedne turske
klinike i ime jednog hirurga - opet
Sonmeza. Novi bubreg i novi `ivot za
220 miliona lira, tj, oko 110.000 evra.
Slu~aj je arhiviran i zaboravqen.
Trgovina oru`jem i trgovina organima
pokazale su da oni koji su do{li
previ{e blizu istini nisu `iveli

dovoqno dugo da bi pri~ali o tome.
Maja 1996. godine Gzavije Bernar
Gotije, novinar „Figaroa“ i stru~wak
za Balkan prona|en je obe{en u svom
stanu na ostrvu Minorka u [paniji.
[panske vlasti nisu imale nikakve
sumwe o uzrocima wegove smrti -
samoubistvo. Me|utim, okolnosti su
bile vi{e nego ~udne. Prona|en je sa
zavezanim rukama. Na zidu ku}e su bile
ispisane re~i: „Izdajica“ i „Crveni
|avo“, {to je bio nadimak Roberta Del
Favea, italijanskog pla}enika koji se
borio u Bosni za hrvatske snage i koji
je Gotijeu otkrio detaqe o trgovini
oru`jem ka Austriji i o trgovini
organima ka Italiji. Jedan francuski
novinar je rekao {tampi da je Gotije
pisao ~lanak rizi~an po wegov `ivot o
„ratnim zlo~incima iz biv{e
Jugoslavije, ali i o va`nim italijan-
skim li~nostima“. 
Nekoliko godina kasnije, tu`ioci iz
Trsta Nikola Marija Pa}e i Federiko
Freca sledili su trag trgovine organi-
ma kineskih imigranata izme|u
Italije i biv{e Jugoslavije.  Po svoj
prilici, neki od hirurga smatraju da su
poput Robina Huda. Oni rizikuju svoju
karijeru kako bi omogu}ili kupovinu
organa onima koji gledaju smrt u o~i
~ekaju}i transplataciju. Ali [eper-
Hjuz ne veruje da ti lekari deluju iz
humanitarnih razloga i dodaje da pozna-
je jednog veoma poznatog turskog lekara
koji je vr{io zahvate sa „zastarelim“
organima.  
„Lekarima ne sme da se dozvoli
transplatacija jednog organa vi{e od
sto sati posle wegovog va|ewa,“ ka`e
[eper-Hjuz. „Stru~waci za transplat-
aciju znaju {ta se de{ava i nisu time
zadovoqni, ali im vi{e odgovara da
prqav ve{ peru u svojoj ku}i“. 
[eper-Hjuz je u Brazilu po~ela istragu
o kidnapovawima ~iji je ciq bilo otk-
lawawe organa. Jednom se tajno infil-
trilala u dom za ilegalno usvajawe,
kojeg je vodila jedna biv{a kalu|erica.
[eper-Hjuz je rekla biv{oj kalu|erici
da joj treba jedno dete. „`elim zdravo
dete staro osam ili devet godina jer
mom sinu treba bubreg. @elim da ga
usvojim do transplatacije. Posle toga
}u vam ga vratiti i plati}u vam cenu
koju tra`ite pod uslovom da suma bude
razumna.“ 
Trgovac decom je odgovorio: „Slu{ajte,
na}i dete nije nikakav problem.
Mo`ete da radite {ta ho}ete s wim.
Ali ne `elim da ga ponovo vidim.
Uzmite ga, va{ je. Ono {to }ete raditi
s wim to je va{a stvar.“ 
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INTERVJU: NENSI [EPER-HJUZ

“ZA[TI]EN” ZLO^IN



- Kao i mnogo puta do sada,
bili smo u pravu, potvr|eno je i
na posledwoj sednici Saveta
Bezbednosti kada je, izme|u osta-
log, razmatran prvi Izve{taj
EULEKS-a o rezultatima istrage
o trgovini organima. To je i bio
neposredni povod da organizujemo
ovu tribinu i, ne slu~ajno, pod
nazivom “ZNALI SMO...” Jer,
ponavqam, ~im je mandat za
vo|ewe istrage o trgovini organ-
ima na{ih najmilijih poveren
EULEKS-u, znali smo da ta
“istraga” ne}e ni dati nikakve

rezultate. I krajwe je vreme da se
posle ovoliko godina stane na put
manipulacijama i prikrivawu
zlo~ina, genocida, etni~kog ~i{-
}ewa i me|unarodnog kriminala. -
rekla je Nata{a [}epanovi}
predsednica Udru`ewa kidnapo-
vanih i ubijenih lica na Kosmetu
na tribini koja je odr`ana u
Beogradu. Ona je istakla da je
Savet bezbednosti UN, u okviru
razgovora o Kosovu i Metohiji,
informisan i po~etku rada
Specijalnog istra`nog tima i
glavnog tu`ioca tima, Xona
Klinta Vilijamsona, i da su
zadovoqni saradwom sa Beo-
gradom, Pri{tinom i Tiranom.
Konkretne operativne detaqe
nisu izneli zarad, tvrde, bezbed-
nosti i sigurnosti svih onih koji
su ukqu~eni u taj proces. I to je

sve. A sli~nih pri~a, izgovora i
razloga tajnosti, porodice ne-
stalih, kidnapovanih i ubijenih
na Kosovu i Metohiji su se pro-
teklih godina, naslu{ale. Samo
{to i daqe ne znaju {ta se sa
wihovim srodnicima dogodilo?
Da li sa liste od jo{ 529 lica ima
nekih koji su jo{ `ivi niti, ako
nisu, gde su i u kakvim mukama
okon~ani wihovi `ivoti, da li su
i oni bili `rtve trgovine organ-
ima...Ho}emo li ikada dobiti
odgovore na ova i mnoga druga
pitawa? Koliko decenija jo{ da

~ekamo?
Na{ odgovor je jasan i

isti je kao i pre godinu dana. Da
bi istraga o trgovini organa
mogla dati rezultate, ona mora
biti poverena istra`nom timu
Saveta bezbednosti koji, ne samo
{to bi imao mandat za vo|ewe
istrage bilo gde u svetu ve} bi,
sigurni smo, takvu istragu vodio

stru~no, nezavisno i nepris-
trasno, sveobuhvatno. Jedino bi se
tada mogli nadati da }e istraga o
trgovini organa ne samo krenuti
sa mrtve ta~ke, ve} i da }e pomo}i
br`em saznacawu istine o pri-
silno nestalima i dovesti do pro-
cesuirawa odgovornih za najmon-
struoznije zlo~ine.
Na tribini su govorili i Pred-
sednik Komiteta za nestala lica
Vlade Srbije Veqko Odalovi},
gosp. Bruno Vekari} iz speci-
jalnog suda za ratne zlo~ine a
odr`an je i svojevrsni literarni
~as gde su ~itane pesme ~lanova
porodica kidnapovanih, nestalih
i ubijenih Srba i nealbanaca koji
su svoju tugu preto~ili u stihove.
Bili su to stihovi Nadice
Ojdani}, Katarine Patrnogi},
Milene Parli}, Dragane Maj-
storovi}, ali i Veselina Xe-
latovi}a koji je svoje pesme posve-
tio Suvom Dolu, svome zavi~aju.
Usvajaju}i zakqu~ke sa ovoga
skupa koji su upu}eni u vidu apela
UN, Savetu Evrope, doma}im i
me|unarodnim institucijama,
~lanovi porodica i u~esnici
tribine su izrazili nadu da }e se
kona~no istraga o trgovini or-
ganima Srba i nealbanaca okon-
~ati tako {to }e se obelodaniti
istina o de{avawima na Kosmetu
i preduzeti adekvatne sankcije
prama po~iniocima zlo~ina.

M.M.K.
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Tribina o trgovini organima
“ZNALI SMO...”



Зогајево сведочење непри-
хватљиво
Судија Окружног суда у При-
штини наредио је  пуштање на
слободу Фатмира Љимаја и још
деветорице припадника бивше

Ослободилачке војске Косова
који су оптужени за случај
Клечка, изјавила је Танјугу порт-
парол Еулекса Ирина Гуде-
љевић.Она је у изјави Танјугу
прецизирала да је Веће судија
Суда у Приштини у случају
Клечка донело одлуку да су
изјаве и дневници Агима Зогаја,
познатог као „сведок икс“ непри-
хватљиви. Овакву одлуку доне-
ло је судско веће састављено
од двоје Еулексових и једног
локалног судије, казала је порт-
паролка Мисије ЕУ на Ко-
сову.„Судије су утврдиле да
тужилаштво није успело да
испуни одређене процедуралне
стандарде, тако да докази
Агима Зогаја нису прихватљиви.
Од тужилаштва и одбране је
затражено да доставе завршне
речи пре него што пресуда у
случају буде донета“, изјавила
је Гудељевић.Судија је наредио
пуштање оптужених из притво-
ра а одбрана и тужилаштво ће
имати право на жалбу када пре-
суда буде донешена, истакла је
Гудељевићева. Агим Зогај, или

„сведок икс“  је непосредно пред
почетак суђења за случај
Клечка пронађен мртав у Не-

мачкој, где је како је саопштила
полиција извршио самоубиство
у једном градском парку у
Дуизбургу. За две године, у Ос-
лободилачкој војсци Косова,
Зогај је исписао 49 страница
детаља о догађајима у селу
Клечка у којима је учествовао,
чиме је обезбедио доказе за
оптужницу против 10 припадни-
ка ОВК.У тим списима Зогај је
навео да је био приморан због
Љимаја да ликвидира неке од
заробљеника а такође је поме-
нуо и четири покушаја његове
ликвидације за које је такође
оптужио Љимаја. 
Љимај и девет других припадни-
ка бивше ОВК били су оптужени
да су током 1999. Године у
кампу ОВК у селу Клечка почи-
нили ратни злочин над албан-

ским и српским цивилима.
Љимај је сада заменик председ-
ника Демокаратске партије
Косова, посланик и бивши мини-
стар саобраћаја владе у При-
штини. Раније је у Хагу ослобо-
ђен оптужби за злочине над
Србима у Клечки.
U izve{taju Dika Martija,Qimaj se pomiwe kao jedan odvo|a „Dreni~ke grupe” Ha{imaTa~ija, a tokom 1998. i 1999.bio je komandant logora La-pu{nik i zbog ratnih zlo~ina utom logoru na{ao se i naoptu`eni~koj klupi Ha{kogtribunala ali je posle proce-sa, odr`anog u senci zastra-{ivawa svedoka, oslobo|en.Osim ratnih zlo~ina, Qimaj sesa pozicije ministra za sao-bra}aj pomiwe i u korup-ciona{koj aferi o kojoj supo~etkom godine pisali medijiu Pri{tini.
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SUD OSLOBODIO QIMAJA ?

NEMA PRAVDE ZA @RTVE
Zamenik tu`ioca za ratne
zlo~ine Bruno Vekari} izjavio je
danas Tawugu da ukidawe pritvora
Fatmiru Qimaju, optu`nom za
zlo~ine u slu~aju Kle~ka, pokazuje
da u Pri{tini jo{ ne postoji
politi~ka voqa da se bilo koji
visoki pripadnik Oslobodila~ke
vojske Kosova kazni za zlo~ine
koje je po~inio.
- Ovo je `rtvovawe `rtava i uko-
liko se ne{to u tom postupku ne
promeni, pravde za `rtve ne}e
biti, a zlo~inci }e ostati
neka`weni - istakao je Vekari}

Jош деветорица
Поред Љимаја, за ратне злочине
убиства киднапованих цивила и
припадника, војске тадашње
Југославије оптужено је још деве-
торо припадника ОВК. На оптужни-
ци су Арбен Краснићи, Насер
Краснићи, Недзмија Краснићи,
Бехљуљ Љимај, Рефки Мазреку,
Насер Шаља, Сабит Шаља, Шабан
Шаља и Бесим Шурдај.

POSLEDWA VEST
Sudija Euleksa je zatra`io
zadr`avawe u pritvoru Fatmira
Qimaja i ostale devetorice
optu`enih za ratne zlo~ine do
izricawa kona~ne presude.



Karla del Ponte znala da su uni{teni dokazi o
“`utoj ku}i”

“NE OSE]AM SE ODGOVORNOM”
Bitni dokazi o va|ewu organa kosovskih
Srba u "`utoj ku}i" uni{teni su u vreme
biv{e tu`iteqke Karle del Ponte i uz
odobrewe wenog tu`ila{tva, tvrde u kance-
lariji ha{kog tu`ioca Ser`a Bramerca iz
koje je listu “Pres” stiglo obja{wewe
Karla del Ponte je u “ Nedeqniku”, dodatku
lista “Pres”, svojevremeno izjavila da su
NATO i Unmik spre~ili istragu o va|ewu
organa kosovskih Srba u "`utoj ku}i" i da ona
zna ko je doneo odluku da se u Tribunalu
uni{te dokazi o tim monstruoznim zlo~inima.
Tada je, kako je rekla, bila u stalnom kontaktu
sa svojim naslednikom Bramercom, ali nije
`elela da otkrije identitet nalogodavca jer

to "nije fer".(!!!!)
O tome za{to se toliko odugovla~i sa
re{avawem kidnapovawa i zlo~inima nad
zarobqenicima ona je rekla da postoji mawak
politi~ke voqe da se slu~aj "`uta ku}a" do
kraja ispita i rasvetli.Na primedbu da je jo{
2004. u rukama imala Unmikov poverqiv
izve{taj o zlo~inima u "`utoj ku}i", ali da
nije podigla optu`nicu do kraja te godine kada
je za to istekao rok u Ha{kom sudu, Del
Ponteova je uzvratila da nije bila u
mogu}nosti da vodi istragu zbog mnogobrojnih
prepreka. "NATO i Unmik nisu nam dozvo-
qavali pristup va`nim dokumentima, a
Albanija nam nije dala da u|emo na wenu teri-
toriju i ispitamo grobove. Bilo je tu jo{
nekih stvari..." kazala je Del Ponte, koja je
bila tu`ilac Tribunala od 1999. do 31. decem-
bra 2007. Upitana za{to su onda po nalogu

Tu`ila{tva 2005. u Ha{kom sudu uni{teni
dotad prikupqeni dokazi o zlo~inima iz "`ute
ku}e", ona je odgovorila da je uni{tewe dokaza
bila velika gre{ka. "To je u~iweno bez kon-
sultacija sa mnom, ~ak i bez razgovora sa mnom
na tu temu. Bila sam veoma iznena|ena kada sam
iz medija saznala da su dokazi uni{teni. Ali,
naravno da se ne ose}am odgovornom za to, jer
nisam imala ovla{}ewa da vodim istragu.
U obja{wewu iz Bramercove Kancelarije,

navedeno je, pak, da je tu`ilac Bramerc ve}
rekao da su neki predmeti uni{teni jo{ 2005,
kada je tu`ilac bila Del Ponteova i uz weno
znawe i da su odluku doneli tada{wi ~lanovi
rukovodstva Tu`ila{tva. "Tu`ilac Bramerc
se sla`e da to nije bila dobra odluka.
Me|utim, ne mo`emo javno govoriti o internoj
proceduri dono{ewa odluka u tu`ila{tvu",
re~eno je Presu u Kancelariji tu`ioca
Bramerca.
Srpski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir

Vuk~evi} kazao je da je neposredno po dobijawu
informacije da su u Tribunalu uni{teni
dokazi o "`utoj ku}i" postavio pitawe ha{kim
istra`iteqima za{to je to u~iweno."Dobili
smo odgovor da su ti materijali zajedno sa
materijalima iz Srebrenice uni{teni u
okviru redovnog postupka", rekao je Vuk~evi}
Presu.

Odgovaraju}i na optu`be Del Ponteove,
portparol UNMIK-a Olivije Salgado rekao
je Presu da je UNMIK u potpunosti sara|ivao
u svakom trenutku sa Ha{kim tribunalom i
podneo sve dokaze i informacije na raspola-
gawe tom sudu."Tribunal ima slobodu da
istra`i sva pitawa iz svoje nadle`nosti.
Nema razloga da verujemo da je bilo koji
zvani~nik Unmika zaustavio bilo koju
istragu", rekao je Salgado.

M.N.
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FBAJ analizira trgovinu qudima na Kosovu
STRU^WACI STIGLI U SRBIJU
Stru~waci ameri~kog FBAJ stigli su u Srbiju,
tokom sedam dana obi{li su ~etiri grada i
sastali su se sa vi{e predstavnika policijskih
uprava. Upoznati su sa na{im  na~inom  rada
kako bi pomogli osnovawe lokalnih grupa za
borbu protiv trgovine qudima.
Ameri~ki federalci boravili su u prostorijama
Crvenog krsta u Subotici, dok su u  Skup{tini
Vojvodine, govorili o iskustvima borbe s
trgovcima qudima i prenosili iskustva pred-
stavnicima policije i tu`ila{tva.
- Razgovarali smo o problemu s kojim se
suo~avamo i jedni i drugi, iskustvima koja su
stekli oni u Ohaju i situaciji kakva je kod nas na
terenu. Delegacija je nakon Subotice i  Novog
Sada posetila i Beograd, a potom i Novi Pazar
rekao je pokrajinski sekretar za rad i ravno-
pravnost polova Miroslav Vasin, koji bio
doma}in ameri~ke delegacije.

U Srbiju su iz Ohaja stigli federalni tu`ilac
Dankan T. Braun, specijalista za rad sa `rtvama
Federalnog istra`nog biroa SAD Xenifer
Mejers, {efica operativnog tima za borbu pro-
tiv trgovine qudima Federalnog istra`nog
biroa Xejms Hardi, policijski savetnik Frenk
Herbert. Oni su pred punom salom opisali kakva
je situacija u Ohaju, kako izgledaju wihove akcije.

- Prema podacima Ujediwenih nacija,
svake godine u svetu `rtve trgovinom qudima
postane 700.000 qudi. Ova kriminalna aktivnost
spada u jednu od tri najisplativije na planeti, a
novac se uglavnom koristi za daqe finansirawe
ostalih kriminalnih aktivnosti, {to dodatno
produbquje problem - zakqu~ili su oni.
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EULEKS ]E OVE GODINE
ISTRA@ITI 36 LOKACIJA

Euleks }e zajedno sa beogradskim i pri{tin-
skim timom za nestale, idu}e godine
istra`iti 36 mesta na kojima bi se, kako se
pretpostavqa, mogli na}i posmrtni ostaci
nestalih tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.
"Euleksovi forenzi~ki eksperti iz Odeqewa za
sudsku medicinu ispita}e tokom ove godine vi{e
od 30 potencijalnih lokacija kao deo wihovog
stalnog tra`ewa za nestalima za vreme i posle
sukoba na Kosovu", navodi se u saop{tewu
Euleksa.Odeqewe planira da ispita lokacije i
sprovede ekshumacije u regionu \akovice, Pe}i,
Kline, Prizrena, Mitrovice, Srbice i
Podujeva."Euleksovi sudsko-medicinski eksper-
ti nastavi}e intenzivni rad na proceni
lokaliteta, ekshumacijama, obdukcijama i iden-
tifikovawem, izjavio je rukovodilac Euleksovog
Odeqewa za sudsku medicinu Alan Robinson.
Odeqewe za sudsku medicinu }e nastaviti da
odr`ava veze sa relevantnim organima vlasti kad
je u pitawe otkrivawe mogu}ih lokaliteta izvan
Kosova. Euelks o~ekuje da }e ove godine biti
zavr{eno ispitivawe neidentifikovanih
ostataka u Odeqewu sudske medicine."Radi pro-
jekta revizije tog slucaja bila je potrebna istra-
ga koja je trajala du`e od dve godine, koja je za
rezultat imala vi{e od 30 novih identifikacija.
Tokom ove godine bi}e ispitano jo{ 85
slu~ajeva", navodi Euleks koji }e nastaviti da
podr`ava modernizaciju sudske medicine na
Kosovu, kroz blisku saradwu sa lokalnim
stru~wacima sudske medicine i drugim specijal-
istima. Robinson je naveo da je u toj oblasti ost-
varen zna~ajan napredak.
Predsedavaju}a radne grupe za nestale Lina
Milner izjavila je svojevremeno u Beogradu da na
Kosovu i Metohiji postoji jo{ 1.799 nestalih, i
da je proces rasvetqavawa wihovih sudbina
suvi{e spor od kojih 529 srpske nacionalnosti.



''ПРАВДА'' открива: Хашим Тачи спаљивао доказе
о трговини органима на Косову

АМЕРИКАНЦИ КУПОВАЛИ БУБРЕГЕ
По налогу косовског премијера, уништена је
документација Уједињених нација из полицијске
станице у Пећи

Еулексова специјална истраживачка радна
група, образована поводом навода известиоца
Савета вропе Дик Мартија о умешаности косовс-
ког премијера Хашима Тачија у трговину органи-
ма, већ је започела с истрагом.
- Радна група, састављена од тужилаца, истражи-
теља и помоћног особља, основана уз пуну под-
ршку свих 27 земаља чланица ЕУ, наставља са
прелиминарном истрагом, коју је Еулекс покре-
нуо у јануару 2011. – каже за „Правду“ Ирина
Гудељевић, портпарол Еулекса.
Према наводима портпарола Еулекса, истрага
има међународну димензију.
- Главни тужилац је Џон Клинт Вилијамсон из
Сједињених Америчких Држава је, као и истражи-
тељи и тужиоци Еулекса, упутио позив свим
субјектима који имају било какве доказе или
сазнања о криминалним активностима, посебно о
трговини органима, да доставе истражитељима
или радној групи – каже она.
Како наводе наши извори, органи су најчешће
продавани имућној клијентели на Западу,
најчешће у Америци.
У интересу истраге, Ирина Гудељевић није могла
да потврди, али ни да демантује информације о
повећаном броју оних који сведочењем или став-
љањем на увид оригиналне документације дока-
зују да је Тачи непосредно одговоран за киднапо-
вање, а потом и за убиство више стотина Срба и
Албанаца лојалних српским властима у периоду
од 1998. до 2004. године на КиМ.
- То је надлежност Еулексовог истражног судије и
тужиоца – каже она – понављајући позив могу-
ћим сведоцима у вези било које криминалне или
злочиначке активности да оно што знају или
имају доставе Еулексовим истражитељима.
Међутим, извори „Правде“ блиски Еулексу
потврдили су да се до сада истражитељима јави-
ло стотинак сведока, који нуде документацију о
одговорности Тачија и његових сарадника, чла-
нова бивше команде ОВК.
- Због сукоба унутар Тачијеве Демократске пар-
тије и раздора са присталицама Хашког притво-
реника Рамуша Харадинаја и његовог брата
Даута Харадинаја, на Тачија су се окомили бивши
припадници ОВК, који их је, како тврди извор
близак косовском премијеру, издао и довео до

просјачког штапа.
- Сведоци су поставили услов: виза за неку од
западних земаља, па сведочење и докази на
столу -каже наш саговорник, наводећи да је
управо заштита сведока највећи проблем у при-
купљању доказа о одговорности Тачија за кидна-
повања, убиства цивила и трговину органима.
У складу са налогом о затирању трагова, који је,
како тврди наш извор, издат уз знање Тачија у
мартовском погрому 2004 године, спаљена је и
документација Дома здравља у Косову Пољу, у
који су руски војници пребацивали киднаповане,
мучене и убијене Србе од 1999. до 2002. године –
каже директор ове установе Јордан Петровић.
Како наводе наши извори, део документације са
собом је понела руска војска и од ње се очекује,
како је „Правди“ потврђено, да у најкраћем року
Еулексу достави копије доказних материјала.
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Барајбар главни сведок
- Круцијални сведок оптужби против Тачија је
бивши шеф Канцеларије УН за нестала и кидна-
пована лица Хосе Пабло Барајбар, који је исто-
времено радио на случају „Жута кућа“ – тврди
саговорник правде, наводећи да је „Бараибар
доставио ЕУ и Еулексу довољно доказа на основу
којих могу да покрену истрагу уколико то заиста
желе и смеју“.



@an-[arl Gardeto: 
Nema istrage bez svedoka
Izvestilac Saveta Evrope o za{titi svedoka, o
blokadi procesa: "Napredak nije postignut, na
Kosovu i daqe alarmantno i bez rezultata"
SRBIJA je u potpunosti zaslu`ila dobijeni status
kandidata i to je prilika da se sada nastave napori u
daqem pribli`avawu zemqe Evropskoj uniji, isti~e, u
intervjuu za ”Novosti”, izvestilac Saveta Evrope
@an-[arl Gardeto.
Situaciju do koje su doveli kosovski Albanci, gde ne
postoje uslovi da se sprovede istraga, Gardeto je oce-
nio kao najgoru, dok je Srbiju svrstao u ”gorwi dom”
zemaqa iz regiona po ostvarenim standardima, ali je
nazna~io jo{ niz nedostataka koji treba da se otklone.
U razgovoru za ”Novosti”, on analizira dokle se
stiglo u ispuwewu sugestija iz wegovog izve{taja, na
osnovu kojeg je usvojena i rezolucija SE.
* Da li se ne{to poboq{alo od va{eg posledweg
izve{taja o regionu?
- I daqe postoji potreba da se odvoje dovoqna sredst-
va da bi se poboq{ala za{tita svedoka. Tako|e, i daqe
je problem s ”unutra{wim svedocima”, qudima koji su
svojevremeno radili u vojsci ili policiji, i koji se
nalaze u situaciji da mogu da svedo~e protiv svojih
biv{ih kolega. Jedinica za za{titu svedoka je stavqe-
na pod kontrolu ministarstva unutra{wih poslova.
Postoji, dakle, konflikt interesa, izme|u onih koji
su zadu`eni da {tite, i osoba na koje se odnose
svedo~ewa, jer oni protiv kojih se svedo~i bi u prin-
cipu trebalo da {tite svedoke. Zatra`ili smo, zato,
da ta jedinica bude pod autoritetom ministarstva
pravde. To jo{ nije ura|eno.
* Situaciju na Kosovu ocenili ste kao posebno alar-
mantnu, isti~u}i da ne postoji zakon o za{titi svedo-
ka, da im se otkriva identitet, da im se preti i da ih
ubijaju...
- Posle posete Kosovu u okviru izrade izve{taja, vi{e
nisam bio tamo. Mislim da se nije mnogo toga promeni-
lo. Ako se u Srbiji nije puno promenilo, pret-
postavqam da se na Kosovu promenilo jo{ mawe.
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Ilegalna trgovina organima puni ne~ije xepove

PONAVQAWE ZLO^INA
Transplantacije organa koje se obavqaju ilegalno nas-

tavak su kriminalnih radwi iz 1998.-2000. godine kada su `rtve
bili kidnapovani Srbi, a sad su to prevareni Ukrajinci, Belorusi,
Moldavci, Turci...

[aip Muja bio je ~ovek broj jedan u zdravstvenoj
slu`bi Oslobodila~ke vojske Kosova, a kasnije politi~ki
savetnik premijera Ha{ima Ta~ija, koji je prema navodima
istrage vi{e bezbednosnih slu`bi bio lider kriminalne orga-
nizacije, ukqu~uju}i i trgovinu organima otetih Srba i neal-
banaca. O trgovini organima su mnogi znali ali se javno pro-
govorilo tek pojavom kwige Karle del Ponte, biv{e ha{ke
tu`iteqke. Detaqi su obelodaweni nakon izve{taja o istrazi
koju je vodio Dik Marti. Da je tada{wa trgovina organima samo
produ`etak kriminala govore izve{taji mnogih obave{tajaca.
Naime istra`ioci UN su znali za trgovinu organima ako ne
pre, a ono bar od 2003. godine. Oni su na 29 strana napisali
izve{taj  o svedo~ewima u kojima se pomiwu tajni zatvori na
severu Albanije. Istraga je zaustavqena godinu dana kasnije, bez
ikakvih rezultata i obja{wewa. Da ceo slu~aj nije novost gov-
ori podatak da su dvojica italijanskih novinara \uzepe
Romano i Vitorio ]ula objavili dokumente koji ukazuju na to
da klinika “Medikus” 2005. godine privukla pa`wu
Finansijske obave{tajne jedinice kada su wihovi pripadnici
konstatovali da je Centar za transfuziju Kosova poslao abnor-
malno veliku koli~inu krvi odre|enim privatnim klinikama u
Pri{tini. Klinika “Medikus” se nalazila me|u kupcima jer su
joj bile potrebne velike koli~ine krvi pri transplantaciji
organa. Svaka kesa krvi ko{tala je 100 evra, {to je predstavqa-
lo tre}inu plate jednog kosovskog lekara. I vlast je opet
odustala od daqih kontrola. Vi{i interesi su najverovatnije
bili razlog tome. Osim toga mnogi su iako su znali }utali sve
dok se u zapadnoj {tampi nisu pojavile 2008. godine, ~iwenice
kada je biv{a ha{ka tu`iteqka Karla del Ponte pisala o stoti-
nama kidnapovanih i ubijenih Srba zbog otklawawa wihovih
organa. U oktobru te godine, EULEKS je zapo~eo istragu o klin-
ici “Medikus”, i ona jo{ nije okon~ana, iako je 2010. godine
biv{i tu`ilac kantona Tesen Dik Marti potvrdio tvrdwe u
izve{taju Saveta Evrope dodaju}i da je “trgovina organima za
vreme zarobqavawa odmah posle ratnih sukoba povezana sa
slu~ajem klinike “Medikus”, ukqu~uju}i i bitnu ulogu alban-
skih i kosovskih li~nosti koji se pojavquju kao zaverenici u
obe istrage. Oni su naime nastavili ve} uhodani “biznis”.
Govorilo se da je Haradinaj nosio pune kofere para na relaciji
Albanija - Pri{tina.
[tavi{e, Marti je napisao da je Ta~i bio lider jedne krimi-
nalne organizacije pod imenom “Dreni~ka grupa”, direktno
ume{ane u trgovinu organima. “Lideri Dreni~ke grupe imaju
verovatno najve}u odgovornost jer su upravqali mre`om odgo-
varaju}ih zatvora za OVK na albanskoj teritoriji. Odgovorni
su za ono {to se desilo zarobqenicima me|u kojima su se
nalazili mnogi civili kidnapovani na Kosovu i na silu odve-
deni u Albaniju” - napisao je Marti.
Biv{i {vajcarski tu`ilac je tako|e optu`io [aip Muju da je
u~estvovao u organizaciji trgovine organima, dodaju}i da je
Muja dobijao podr{ku “albanske vojske i albanske tajne
slu`be”.
“Jako je va`no da misija EULEKS dobije otvoreniju i ja~u
podr{ku sa najvi{ih nivoa evropske politike. Naro~ito je
iznena|uju}e to da celokupna me|unarodna zajednica na Kosovu
- ameri~ke vlasti kao i zapadni saveznici i sudske vlasti
Evropske unije - bez ikakvih sumwi, imaju istu dokumentaciju sa
neodbrawivim dokazima o ozbiqnosti zlo~ina Dreni~ke
grupe...ali izgleda da niko nije spreman da reaguje na tu
situaciju i da kazni odgovorne”- rekao je Marti.



Изручен члан Гњиланске групе ОВК Шемси
Нухију

УХАПШЕН УБИЦА СРБАУХАПШЕН УБИЦА СРБА
Шемси Нухију припадник "Гњиланске групе"
бивше "Ослободилачке војске Косова (ОВК), који
се терети за ратне злочине над српским цивили-
ма почињеним 1999. године на Косову и

Метохији, изручен је 21.03. Србији из Швајцарске.
Изручен је у пратњи припадника Интерпола и
српске Жандармерије авионом ЈАТ-а који је на
аеродром "Никола Тесла" слетео нешто после 21
сат и одмах је пребачен у Окружни затвор у
Београду.Изручењу су присуствовали министар
унутрашњих послова Ивица Дачић, директор
полиције Милорад Вељовић и командант
Жандармерије Братислав Диклић.Нухију је ухап-
шен у Швајцарској пре годину дана, на основу
Интерполове потернице из Србије, а одлука
швајцарског Федералног суда о његовом изруче-
ње постала је правоснажна 7. марта.Њему је због

бекства суђено у одсуству због оптужби да је са
још 16 припадника "Гњиланске групе" извршио
ратни злочин над српским цивилима на подручју
Гњилана.Најмање 34 лица се и данас воде као
нестала, а најмање 153 особе су противправно
лишене слободе, мучене, а затим пуштене.При
Одељењу за ратне злочине почело је поновљено
обједињено суђење против свих 17 припадника
те групе ОВК које ће бити настављено 23. апри-
ла, када ће Нухију добити прилику да се изјасни
о кривици и изнесе одбрану. Апелациони суд у
Београду је у децембру 2011. године укинуо прво-
степену пресуду којом је девет припадника

"Гњиланске групе" било осуђено на 101 годину
затвора због убијања и мучења цивила у
Гњилану 1999. и наложио поновно суђење.
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Дачић: 
ЗАДОВОЉИТИ ПРАВДУ

Дачић је вечерас на београдском аеродрому
изјавио да се нада да ће хапшење и изручење
Шемсија Нухијуа омо-
гућити да се правда
задовољи.Дачић је
казао новинарима на
аеродрому да је хап-
шење Нухијуа позити-
ван знак и додао да се
на питање ратних зло-
чина не може гледати
пристрасно.Министар
је поручио да "сви
одговорни морају да
буду кажњени".

TU@ILAC ZOVE MARTIJA
Specijalni tu`ilac Evropske unije

Xonatan Ratel zatra`io je da se izvestilac
Saveta Evrope Dik Marti pozove kao svedok u
slu~aju klinike “Medikus” kod Pri{tine, u
kojem se za trgovinu organima sudi organizo-
vanoj me|unarodnoj grupi.

Na sudskom procesu Ratel je izjavio da
ima sve razloge da veruje da Marti poseduje
dokaze u vezi sa ovim
slu~ajem.

Na to je, me|utim,
reagovala odbrana, is-
ti~u}i da bi, ukoliko se
Dik Marti pozove da
svedo~i, su|ewe izgubi-
lo smisao krivi~nog
predmeta i postalo bi
politi~ki proces.
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Rusi tvrde:
TA^I GLAVNI ORGANIZATOR TRGOVINE ORGANIMA?

U istrazi ruskog tu`ila{tva o prodaji organa u bolnici "Medikus" na Kosmetu, kao glavni organi-
zator trgovine organima ozna~en je premijer samoproklamovane republike Kosovo Ha{im Ta~i, pi{u
beogradski mediji.
U ruskoj istrazi, Ha{im Ta~i, nekada{wi komandant takozvane Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK),
dovodi se u vezu sa nestankom 300 kosovskih Srba, Roma i dr`avqana drugih zemaqa, koji su 1999.
godine preba~eni u Albaniju, gde su im vadili bubrege i druge organe, a po tom istom principu radi-
la je i klinika "Medikus", koja se nalazi na
periferiji Pri{tine.
Rusija }e se izboriti da taj slu~aj bude
istra`en do kraja", rekao je na konferenciji u
Moskvi ruski ministar spoqnih poslova
Sergej Lavrov, navode}i da }e slede}e su|ewe
u vezi sa predmetom klinike "Medikus" biti
odr`ano uskoro, zbog ~ega Euleks smatra da je
dobijawe materijala iz Rusije od krucijalnog
zna~aja.U dokumentaciji koja }e, prema najava-
ma, zajedno sa celokupnim predmetom predata
EU, zabele`eno i svedo~ewe dvojice Rusa,
kojima su u "klinici smrti" u Pri{tini
izvadili bubrege i prodali ih na crnom
tr`i{tu.Wima je izva|en levi bubreg i wiho-
va svedo~ewa su deo dokaznog materijala koji je sakupqen u predmetu klinike "Medikus".
Ovaj proces prati Ministarstvo inostranih poslova Rusije koje }e posle zavr{etka istrage celoku-
pan predmet predati Euleksu. Prema ruskoj istrazi, oni su obmawivali Srbe, Turke, Moldavce,
Kazahstance, Beloruse i Ruse nude}i im veliki novac za otkup bubrega, odnosno oko 15.000evra za
organ. Novac, me|utim, niko od o{te}enih nije dobio, iako su organe iz klinike "Medikus" prodavali
od 80.000 do 100.000 evra na crnom tr`i{tu. To je potvrdio i portparol EULEKS-a Nikolas Hoton a
rusko tu`ila{tvo osumwi~enima stavqa na teret formirawe organizovane kriminalne grupe, trgov-
inu qudima.  M.N.
Fatmir Qimaj iz zatvora zatra`io da ga Ta~i za{titi, ili }e u suprotnom progovoritiPUCAJU [AVOVI ME\U SABORCIMA

Krajem devedesetih MUP Srbije raspisao je poternicu za vo|ama OVK, me|u kojima su predwa~ili Ha{im
Ta~i zvani Zmija, Ramu{ Haradinaj, Fatmir Qimaj, Ram Buja, Agim ^eku, Kadri Veseli, Jakup Krasni}i i drugi
ni`e rangirani ekstremisti. Mada su wihovi dosijei bili puni podataka na osnovu kojih su mogli biti uhap{eni,
i kad se to sa dvojicom desilo, vrlo brzo su ih te zemqe pustile zbog “nedostatka dokaza”.
Kako je vreme proticalo dokazi o po~iwenim ratnim zlo~inima su se gomilali, ali spora pravda nikako da ih sve
privede pred istra`ne organe. Ramu{ Haradinaj i Fatmir Qimaj koji su se na{li na optu`eni~kim klupama,
o~ekuju}i da }e ih Ta~i, ali i zapadni mentori izvu}i i abolirati postali su nervozni jer ne mogu da se pomire s
~iwenicom da im {ef rukovodi i u`iva u slobodi a oni wegovi poslu{nici ~ame iza re{etaka. Netrpeqivost
izme|u klana Ta~i i Haradinaj je odavno poznata, a sad “gospodin” premijer dobija pretwe i od Qimaja.

Ako ga ne izvu~e iz zatvora progovori}e ka`e i anga`ovati svedoka koji su
vr{ili zlo~ine po naredbi “Zmije”. Re}i }e sve o kidnapovawima, ubistvima,
trgovini organima koji je on neposredno rukovodio i davao instrukcije
aktivistima Oslobodila~ke vojske Kosova. Glavni izvr{ilac Ta~ijevih nalo-
ga bio je Qimaj koji je sa jo{ osmoricom pripadnika OVK mu~io, kidnapovao i
ubijao civile Srbe, nealbance i wemu nelojalne Albance, ali i pripadnike
Srpske policije i vojske. Ta je zlodela ~inio po nalogu Ha{ima Ta~ija krajem
1998. godine i po~etkom 1999. godine. Kao {to je poznato bio je uhap{en i odve-
den u Hag, ali “zbog nedostatka dokaza” oslobo|en odgovrnosti. Tada su
stradali mnogi svedoci, ali je ipak nakon izvesnog vremena kad su pribavqani
dokazi iz UNMIK-a i pojavom za{ti}enih svedoka ponovo uhap{en. Sad tra`i
da kosovski premijer Ha{im Ta~i stane u wegovu odbranu ili }e kako je
poru~io iz zatvora preko advokata progovoriti, a to za premijera ne}e biti
dobro. I opet je oslobo|en !!! M.M.K.
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Istra`uje se trgovina organima
UME[AN VRH KOSOVSKE

VLASTI
Istra`ni organi u Moskvi zvani~no su
potvrdili dnevniku "Komersant" da Rusija od 14.
jula pro{le godine vodi sopstvenu istragu o
trgovini organima na Kosovu. Portparol
istra`nog odbora Rusije Vladimir Markin rekao
je da je utvr|eno da je, me|u `rtvama trgovine
organima na Kosovu, bilo i vi{e ruskih
dr`avqana.
List prenosi da je ruska istraga potvrdila
ume{anost vrha kosovske vlasti u nelegalnu trgov-
inu organimaIzvor "Komersanta" naveo je da su
predstavnici Euleksa, koji istra`uju slu~aj
klinike Medikus iz Pri{tine, zatra`ili u aprilu
pro{le godine od ruskog Ministarstva spoqnih
poslova podatke iz istrage koju je sprovela Moskva,
kao i da se Euleks suo~ava sa ozbiqnim problemom
za{tite svedoka. Ruski list isti~e da bi proces
optu`enima u aferi Medikus koji ulazi u zavr{nu
fazu mogao da ima velike politi~ke posledice uko-
liko se doka`e da je vrh vlasti na Kosovu bio
ume{an u trgovinu organima.List pi{e da se
ispostavilo da je trgovina organima u klinici
Medikus povezana sa trgovinom organima
zarobqenih Srba i Albanaca s Kosova 1999.
godine."Komersant" prenosi navode svog izvora iz
redova diplomata koji tvrdi da je najverovatnije
re~ o istoj kriminalnoj mre`i i da se ova saznawa
podudaraju sa navodima iz kwige Karle del Ponte i
izve{taja Dika Martija.Kada se pojavio Martijev
izve{taj u decembru 2010, EU je reagovala pani~no,
ponavqaju}i da je izvestilac Saveta Evrope "nema
dokaze". Evropska i svetska javnost nije bila sklona
da sumwa u Martija, jer je wegov svetski ugled ve}
bio u~vr{}en izve{tajem o tajnim
zatvorima i letovima CIA.
Prisiqena da prizna da nema
za{tite svedoka na Kosovu, kao i da
sudije rade pod pretwom, EU je u
avgustu imenovala specijalni
istra`ni tim na ~ijem se ~elu
nalazi ameri~ki diplomata Xon
Klint Vilijamson koji je od 1994. do
2001. radio u Ha{kom tribunalu, a
od kraja 2001. do 2002. slu`bovao u
odeqewu za mirovne operacije UN
kao direktor sektora za pravosu|e u
misiji UN na Kosovu, gde je nad-
gledao pravosudni i zatvorski sis-
tem.
Srbija se do sada suzdr`avala da
politi~ki eksploati{e aferu
trgovinom organima zbog ~ega je
nezvani~no dobijala pohvale EU.
Re~ je o aferi koja otvara i pitawe

najbolnije za EU i Zapad: kako su zapadne
demokratije kao politi~kog saveznika mogli da
izaberu organizovani kriminal na Kosovu, o ~emu
su ih uredno obave{tavale wihove obave{tajne
slu`be?Zvani~na potvrda da Rusija vodi svoju
istragu mogla bi da zna~i i da je Moskva, na ~iju
adresu iz Evrope sti`u kritike zbog mawka
demokratije, sada odlu~ila da dodatno otvori krim-
inalnu aferu koja neizbe`no ima politi~ku dimen-
ziju. Potvrda Moskve usledila je tek sada, i to
posle izjave ambasadora Rusije u UN Vitalija ^urk-
ina da "Zapad spre~ava da se obelodani istina" o
trgovini organima na Kosovu.Moskva naime
podr`ava diplomatske napore Srbije u Savetu
bezbednosti da se i UN ukqu~e u istragu na Kosovu
koja se zove evropskom jer je vodi Euleks sa
ameri~kim diplomatom na ~elu.

Prevareni i iskasapqeni
"Komersant" navodi da su `rve trgovine organima u
klinici Medikus, bili i dr`avqani Srbije,
Turske, Moldavije, Kazahstana i Belorusije . Izvor
lista navodi da ih je predstavnik Istra`nog odbora
Rusije Vladimir Markin obavestio da su dvoje
ruskih dr`avqana zvani~no priznati kao `rtve u
ovom slu~aju, kojima su tokom 2008. izva|eni
bubrezi, a obe}anu nov~anu naknadu nikada nisu
dobili.

Ministarstvo ume{ano?
U sudskom procesu koji je po~eo 4. oktobra pro{le
godine u aferi klinike Medikus, na optu`eni~koj
klupi se nalaze nekada{wi zaposleni u ovoj
pri{tinskoj klinici (Albanci, Turci i Izraelci)
kao i Ilir Recaj, biv{i visoki funkcioner
kosovskog Ministarstva zdravqa. Optu`nica
tereti Recaja da je na Kosovo dovodio Srbe, Turke,
kao i dr`avqane Moldavije , Kazahstana,
Belorusije i Rusije radi pro|e bubrega.
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3.3.2.2 Трећа подгрупа заробљеника: „жртве орга-
низованог криминала”

156. Последња и најуочљивија подгрупа заробљеника
у постконфликтном периоду, не само зато што је њена
судбина у великој мери сензационалистичка и у вели-
кој мери погрешно схваћена, обухвата заробљенике
које сматрамо „жртвама организованог криминала”. У
овој подгрупи има неколико лица за која смо открили
да су одведена у централни део Албаније и одмах
убијена, пре него што су им у импровизованој опера-
тивној клиници уклоњени бубрези.
157. Заробљеници из ове подгрупе несумњиво су у
притвору ОВК претрпели најстрашније мучење.
Према извору сведочења, заробљенике „филтриране” у
овој последњој подгрупи у почетку су држали у живо-
ту, добро хранили и дозвољавали им да спавају.
Стражари и крвници ОВК, који би их иначе тукли до
бесвести, понашали су се према њима са релативном
уздржаношћу.
158. Како нам је речено, сваки заробљеник пролазио је
кроз најмање два пролазна заточеничка објекта, или
„успутне станице”, пре него што је био испоручен на
оперативну клинику. Ове „успутне станице”, очиглед-
но под контролом оперативаца ОВК и партнера ускла-
ђених са „Дреничком групом”, налазиле су се, између
осталог, на следећим притворским локацијама:
Бицај (у околини) – очигледно приватна кућа у малом
селу јужно од Бицаја, у сеоском окружењу недалеко од
магистралног пута према Пешкопеји;
Бурел – на периферији града Бурел, комплекс на коме
су најмање две појединачне грађевине у којима су
заточеници били затворени, као и кућа у којој су се
окупљали оперативци и одмарали се;
Рипе – двоспратна, самостална сеоска кућа звана К.
кућа, или „жута кућа”, која је била предмет комбинова-
не форензичке посете Унмика / МКСЈ 2004. након што
су је идентификовали истраживачки новинари, и
Фуше-Крује – још једна одвојена, двоспратна сеоска
кућа удаљена од главних путева и окружена великим
имањем, која је наводно послужила као „сигурна
кућа”, не само за филијале ОВК, већ и за друге групе
организованих криминалаца који су укључени у шверц
дроге и трговину људима.
Студија случаја природе објеката: Фуше-Крује
159. Фуше-Крује је била последња локација откривена
у нашим истраживањима где се процес „филтрирања”
наводно завршавао, а мала, одабрана група заробљени-
ка ОВК довде доведених суочавала са смрћу.
Молили отмичаре да их не исеку на комаде
160. Постоје јаке индиције, од сведочења извора која
смо добили, да су у процесу кретања кроз пролазна
места, бар неки од заробљеника постајали свесни
коначне судбине која их чека. У заточеничким објекти-
ма, где су могли да чују друге сапатнике, као и у току
транспорта, прича се да су неки од заробљеника пре-
клињали своје отмичаре да их поштеде, да не буду
„исецкани на комаде”.41
161. Бар у тренутку када су им шприцем узимали крв
ради анализе (корак који изгледа да је сродан „типиза-
цији”, односно одређивању нивоа компатибилности
органа трансплантације), или када су их прегледали
људи које су ословљавали са „лекари”, мора да је
заробљеницима било напоменуто да су нека врста
медицинске робе. Извори који су описивали овакве
ситуације кажу да су се поменуте анализе и испитива-
ња обављали у оба места – Рипе и Фуше-Крује.
162. Сведочења на којима заснивамо наша сазнања
говоре веродостојно и доследно о начинима на које су
убијани сви заробљеници, обично хицем у главу, пре
операције током које се уклањао један или више орга-
на. Сазнали смо да се углавном трговало „бубрезима
лешева”, тј. бубрезима који су постхумно извађени;
није било напредних хируршких захвата који захтевају
контролисане клиничке услове и употребу велике
количине анестетика
163. Из различитих и независних извора ОВК инсајде-
ра сазнали смо за разне елементе и перспективе круга
који се бави трговином људским органима: с једне
стране, из перспективе возача, телохранитеља и дру-
гих „поправљача” који извршавају логистичке и прак-
тичне задатке достављања људских тела у оперативну
клинику, а са друге стране, из перспективе „организа-
тора”, криминалних вођа који, како се наводи, улазе у
послове обезбеђивања људских органа ради транс-
плантације у замену за уносне новчане награде.

164. Практична димензија трговине људима релативно
је једноставна. Заробљеници доведени у област
Фуше–Крује (после напорне вишечасовне вожње из
Рипе или Бурела) прво се затварају у „сигурну кућу”.
Власник овог имања био је етнички Албанац који је
наводно имао и кланску и криминалну повезаност са
члановима „Дреничке групе”42.
165. Када је хирурзима који обављају трансплантацију
било јављено да буду спремни за операцију, заробље-
ници су појединачно довођени из „сигурне куће”,
убица ОВК погубио би их по кратком поступку и
њихови лешеви транспортовани су брзо у оперативну
клинику.
166. Хируршке процедуре које се потом обављају –
вађење бубрега из леша, а не операције живих донато-
ра – најчешћи су начини на које се долази до органа и
ткива донатора за потребе трансплантације – осим
кривичног дела прибављања лешева. Еминентни
стручњаци који се баве трансплантацијом органа са
којима смо се консултовали током нашег истраживања
описали су нам ове процедуре као ефикасне и ниско-
ризичне43.
Косовске власти ограничавају истраживање
167. Извори су изјавили да је Фуше–Крује изабран за
седиште ових објеката због близине главног аеродрома
у Тирани. Објекти у средишту овог круга за трговину
људским органима „сигурна кућа” и оперативна кли-
ника били су доступни међународним посетиоцима
који су долазили и за слање пошиљки.

4. Клиника Медикус
168. У току истраживања открили смо неке информа-
ције које су на неки начин мимо нашег досадашњег
сазнања. Изгледа да ове информације приказују ширу,
сложенију заверу организованог криминала у прибав-
љању људских органа за незакониту трансплантацију,
у којој, поред Косова, дуже од једне деценије учествују
конспиратори из најмање три стране земље.
Конкретно, пронашли смо неколико кредибилних, кон-
вергентних индикација које упућују на то да је тргови-
на људским органима, која се одвијала у периоду
после окончања конфликта у притворима, описана у
нашем извештају, тесно повезана са садашњим слу-
чајем клинике Медикус, и то не само преко истакнутих
косовских Албанаца и међународних личности које су
означене као учесници у завери у оба случаја.
Међутим, из поштовања према истрази која је у току и
судском поступку који води Еулекс (Канцеларија спе-
цијалног тужиоца Косова), осећамо обавезу да се уздр-
жимо од објављивања наших налаза у том погледу.
Довољно је рећи да саветујемо свим земљама чији се
држављани појављују у оптужници у вези са клиником
Медикус да учине све што је у њиховој моћи да се
заустави ова срамна активност и помогне у извођењу
њених организатора и завереника пред лице правде.
5. Размишљања о „стакленом плафону одговорности”
на Косову
169. Наша истрага је утврдила да постоји „стаклени
плафон одговорности” у вези са истрагама које се тре-
нутно предузимају, као и до сада издатим оптужница-
ма, под покровитељством Канцеларије специјалног
тужиоца на Косову.
170. Чини се да постоје две главне препреке на које
СПРК наилази у потрази за правдом у име народа
Косова. Први проблем је у томе што де факто домет
истраживања пажљиво надгледају и ограничавају
косовске власти, па стога њихова сарадња са Еулексом
пати од дубоког недостатка поверења 44.
Клановска заштита криминалаца
171. Друго, ови људи би радије прихватили правду у
судовима због своје наводне улоге у вођењу нелегал-
них логора и трговине људским органима него да
уплету своје бивше високе команданте ОВК, чија су
наређења извршавали, а који су сада високе политичке
личности.
172. Централна препрека за постизање правде за многе
Косоваре чини се да је обичај предака, који још увек
преовлађује у неким деловима друштва, утемељен у
лојалности клану, или његов еквивалент у сфери орга-
низованог криминала. Чак и када сами завереници
нису припадници истог племена, или проширене поро-
дице, осећање лојалности према својим криминалним
„босовима” нераскидиво је као било која породична
веза.
173. Стога ће Сабит Геци одлучно избегавати да гово-
ри о умешаности оних заиста одговорних за мучење

цивила-затвореника у Кукешу јер су сада постали
јавне личности вредне поштовања. Исто тако, Иљир
Рецај ће и даље да прихвата последице што је жртвени
јарац за нередовне лиценце и финансирање праксе на
клиници Медикус у Приштини, а неће упрти прст на
оне који су заиста одговорни за ову организовану кри-
миналну активност у здравству на Косову.
174. Резултат се огледа у томе да политички лидери
уверљиво одбацују наводе који се односе на умеша-
ност ОВК у притварања, мучења и убиства у Албанији
– озбиљне оптужбе које заслужују да буду истражене,
као што смо видели, много озбиљније него што је то до
сада био случај – као нешто више од „спектакла” ство-
реног од стране српских политичких пропагандиста.

6. Нека закључна разматрања
175. У закључку треба још једном подсетити да је овај
извештај сачињен у светлу открића која су се појавила
у мемоарима бившег главног тужиоца Хашког трибу-
нала. Шокирана тим разоткривањима, Парламентарна
скупштина нам је поверила задатак да детаљније про-
учимо оптужбе и кршења људских права за која се
тврди да су почињена на Косову у наведеном периоду.
Елементи изнесени у књизи бившег тужиоца односе се
пре свега на наводну трговину људским органима.
Наша компликована, осетљива истрага омогућила нам
је не само да потврдимо те елементе, већ и да расветли
даље, повезане наводе и створимо врло суморну,
забрињавајућу слику онога што се догађало и што се у
извесној мери и даље догађа на Косову. Наш задатак
није био да се спроведе кривична истрага – ми нисмо
овлашћени да то чинимо, и пре свега нам недостају
неопходна средства – а камоли да изрекнемо пресуде
кривице или невиности.

Злочин у срцу Европе
176. Информације које смо сакупили ипак се односе на
изузетно тешке догађаје који су се десили у самом
срцу Европе. Савет Европе и њене државе чланице не
могу остати равнодушни на такву ситуацију. Ми смо
показали да је организовани криминал значајна појава
на Косову. То није ништа ново и, признајем, нимало
ексклузивно на Косову. Организовани криминал пред-
ставља ужасан проблем у региону и такође утиче на
Србију, Црну Гору и Албанију, да поменемо само неко-
лико примера. Постоје и забрињавајуће, изненађујуће
везе и склоности међу различитим групама које су
умешане. Штавише, такве криминалне групе чини се
да међусобно сарађују далеко ефикасније него одго-
ворни национални и међународни правосудни органи.
Истакли смо и документовали сумњиве, ау неким слу-
чајевима и отворене везе између организованог крими-
нала и политике, укључујући и представнике власти;
ни то није ништа ново, барем не за оне који не затва-
рају очи и уши по сваку цену. Мук и неуспех да се реа-
гује на такав скандал подједнако су озбиљни и непри-
хватљиви. Нисмо се бавили гласинама и хушкањима
већ смо описали догађаје на основу изјава више сведо-
ка, докумената и објективних доказа. Оно што смо
открили, наравно, није потпуно непознато. Исти или
слични налази дуго су били детаљно изношени и осу-
ђивани у извештајима кључних обавештајних и поли-
цијских агенција, иако нису били праћени на прави
начин јер политички господари одговарајућих аутора
радије не би да се експонирају и не говоре ништа,
наводно због „политичке целисходности”. Али морамо
да се запитамо који би интереси могли да оправдају
такав став и презир према свим вредностима на које се
увек позивају у јавности? Сви на Косову свесни су
онога што се догодило и тренутне ситуације, али људи
не причају о томе, осим у приватним ситуацијама;
годинама су чекали да истина – права истина, а не
њена званична верзија – буде огољена. Наш једини
циљ данас јесте да говоримо у име оних мушкараца и
жена са Косова, као и оних из Србије и Албаније, који
без обзира на своју етничку или верску припадност,
једноставно теже ка истини и окончању скандалозне
некажњивости и само желе да буду у стању да живе у
миру. Истина и одговорност су апсолутно неопходне
ако постоји жеља за истинским помирењем и трајном
стабилношћу у региону. Током наше мисије састали
смо се са веома одважним особама – домаћим и међу-
народним актерима – који се боре да превазиђу равно-
душност и изграде правичније друштво. Они не заслу-
жују само наше изразе солидарности већ и нашу пуну
и активну подршку.                                          KRAJ
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Izve{taj Dika Martija (V deo) IMAMO ISTINITA SVEDO^EWA



OTETA ISTINA

•OTETA ISTINA •  23 •OTETA ISTINA •  

UMRO GVOZDEN GAGI]
Iznenada u 58 godini `ivota umro je Gvozden Gagi}. Jo{ od

2001. godine bio je u neprestanom i neposrednom kontaktu sa
Udru`ewem porodica kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i
Metohiji rade}i u Birou za nestala lica pri Koordinacionom
centru, a zatim u Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije
i na taj na~in imao stalnu saradwu sa ~lanovima porodica
trude}i se da im koliko je to wegova nadle`nost dozvoqavala
pomogne i olak{a bol.
Porodice kidnapovanih i nestalih lica na Kosovu i Metohiji su
sa velikim `aqewem primile vest o wegovoj iznenadnoj smrti pa i
ovim putem izra`avaju porodici najiskrenije sau~e{}e.

IN MEMORIAM

SAHRAWEN
MILORAD BO@ANI]

^lan na{eg Udru`ewa i wen I sekretar
Milorad Bo`ani} preminuo je 14. marta u 58
godini `ivota posle te{ke bolesti. I pored
izuzetnih napora instituta za neurohirurgiju
- opaka bolest ga je savladala i odvojila od
voqene porodice.

Do zadweg trenutka je revnosno obavqao
du`nost na~elnika privrede i finansija
Orahovac, a tokom 14. godina zdu{no je podr`avao svoju suprugu Olgicu da pronosi glas istine

o stradawu Srba od strane OVK
u Orahovcu i okolini 1998.
godine.

Dosledan u svemu {to je
radio bio je izuzetan otac,
suprug, sin, brat. Najbli`i }e
ga uvek pamtiti.

Porodica izra`ava veliku
zahvalnost svima koji su pris-
ustvovali ispra}aju na grobqu
Orlova~a, a tako|e i svim
ro|acima, prijateqima i insti-
tucijama na brojnim telegrami-
ma sau~e{}a.
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Vekari} obelodanio da postoje nova dramati~na
saznawa o trgovini organima
DERVI[I SKRIVAO TA^IJA
Doktor Qutvi Dervi{i je formalni vlasnik
“Medikusa” u kome su dvojici Rusa va|eni
organi 2008. godine
U istrazi o trgovini qudskim organima na
Kosovu, za koju se tereti biv{i komandant OVK i
kosovski premijer Ha{im Ta~i, do{lo do novih i
dramati~nih ~iwenica. To je razlog {to se "vodi
borba" u UN da istra`iteqski tim bude
druga~iji, odnosno da bude jedan posrednik iz UN
i da se do|e do re{ewa o tome ko }e voditi
istragu. Za sada je to Xon Klint Vilijamson i
wegov tim. U aferi oko trgovine qudskim organ-
ima ima novih detaqa, a da }e pomo} i saradwa sa
Rusijom, rasvetliti i otkloniti mnoge
dileme.Naime, ruski ministar spoqnih poslova
Sergej Lavrov je u januaru mesecu na konferenci-
ji za novinare u Moskvi govorio o slu~aju
"Medikus", i istrazi o ilegalnoj trgovini qud-
skim organima. On je rekao da }e se Rusija izbori-
ti da taj slu~aj bude istra`en do kraja. Ruski
istra`ni organi zvani~no su potvrdili da se
me|u `rtvama ilegalne transplatacije organa u
klinici Medikus na Kosovu nalaze i dr`avqani
Rusije,  i da je ruska istraga potvrdila ume{anost
vrha kosovske vlasti u nelegalnu trgovinu organ-
ima. Govore}i o novom zakonu o krivi~nom pos-
tupku koji donosi ve}a ovla{}ewa tu`ilaca, a
koji je stupio na snagu 15. januara, Vekari} je oce-
nio da on predstavqa pomak i da }e zna~iti
efikasnije postupawe u slu~ajevima organizo-
vanog kriminala, jer prema tom zakonu samo dva
posebna tu`ila{tva - za organizovani kriminal
i ratne zlo~ine primewuju tu`ila~ku istragu,
dok za ostale tu`ioce iz op{te nadle`nosti
zakon stupa na snagu tek 15. januara 2013.         

N.Markovi}

Sergej Lavrov

ПРАВДА: У подруму хотела ''Паштрик'' у Ђаковици Србима
вадили унутрашње органе

ДЕЧЈИ БУБРЕГ  
VREDEO  100.000 ЕВРА

Берлински уролог Манфред Ернест Бер био је главни
финансијер клинике ''Медикус'' у Приштини, преко које се
обављала трговина органима
Извори листа „Правде“ блиски истрази о трговини органима на
Косову тврде да Еулексови истражни органи нису испитали кључ-
ног сведока Манфреда Ернста Бера.
Ради се о берлинском урологу, иначе правом власнику клинике
„Медикус“. Лутви Дервиши, професор на Приштинском универзи-
тету од 1982. године, само је на папиру власник клинике
„Медикус“, али је важан савезник премијера Косова Хашима
Тачија. Породица Дервиши угостила је Тачија у свом дому када је
његова кућа била мета атентата. Неколико година касније,
Дервиши је Тачију поклонио стан, који се налази изнад његове
куће у Приштини.
Колеге са факултета
Лутви Дервиши је, према наводима сведока, често виђан у близи-
ни „Жуте куће“.
- Клиника „Медикус“ је током 2005. године привукла пажњу
финансијске обавештајне јединице. Њихови припадници констато-
вали су да је Центар за трансфузију Косова послао велику количи-
ну крви одређеним приватним клиникама у Приштини. Клиника
„Медикус“ била је прва на листи по потражњи. У то време, свака
кеса крви коштала је око 100 евра. Међутим, никаква истрага није
покренута, иако је познато да је потребна велика количина крви
при трансплантацији органа – наводи наш извор.
Како сазнајемо од извора блиских истражним органима, постоје
докази о томе да је Дервиши примио чак три милиона евра од
познатог берлинског уролога Бера. Они су се одавно познавали.
Дервиши је студирао и радио у Немачкој са др Бером и у његово
име издавао некретнине на Косову. Инвестиција се показала као
профитабилна и Бер му је предложио да отвори клинику.
- Манфред Бер је уложио новац и директно је учествовао у бира-
њу лекара који би вршили хируршке захвате у клиници „Медикус“.
Међутим, иако је сигурно важна карика у трговини органима, не
постоје ни званични, али ни незванични подаци да је он икада био
саслушаван – тврди наш саговорник.
Оперативне зоне
Према наводима особа упућених у случај трговине органима,
немачки, канадски и пољски пацијенти били су спремни да плате
и до 90.000 евра за бубрег. Када су у питању дечји унутрашњи
органи, цена је прелазила цифру од 100.000 евра.
- Киднаповани Срби одвођени су у затворе које је формирала ОВК.
Свака оперативна зона ОВК имала је најмање по један затвор, у
којима су на најзверскији начин људи прво мучени, а потом су им
вађени органи. Такви логори постојали су у селу Бајгора, код
Подујева, у Лапушнику у општини Глоговац, у селу Клечка у
липљанској општини, у Локовцу код Србице, у Папраћанима код
Дечана. Један је постојао и у подруму хотела „Паштрик“ у
Ђаковици – тврде наши извори.
Према наводима наших саговорника, у овим базама (уз које су
логори ишли као пратећи елемент) боравили су бројни страни
инструктори и представници страних држава. Неки од њих, који су
били директно задужени за обуку ОВК, данас заузимају високо
место у НАТО.

Hotel Pa{trik
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Dao za bubreg 87 hiqada
evra, a davateqka Ana Rusa-
lenko ostala neispla}ena Ka-
na|anin Raul Fajn, koji je
potvrdio da mu je u pri{tin-
skoj klinici "Medikus" 2008.
godine za 87.000 evra presa|en
bubreg od jedne ruske dr-
`avqanke, svedo~io je 6. feb-
ruara video-linkom na su|ewu u
slu~aju trgovine i ilegalne
transplantacije organa.

Iz Vrhovnog suda u
Ontariju, objavio je kanadski
dnevnik "Toronto star", pre-
nose}i re~i specijalnog tu-
`ioca Euleksa za organizovani
kriminal Xonatana Ratela da
Fain ni na koji na~in nije
osumwi~en, ve} da je kqu~ni sve-
dok u procesu.
Kako navodi list, Fajn je u svom
iskazu datom kanadskim vlasti-
ma, a na insistirawe Euleksa,
detaqno ispri~ao kako mu je u
pri{tinskoj klinici presa|en
bubreg.Naime,on je zbog bolesti
bubrega bio suo~en sa "ozbiqn-
im medicinskim problemima", a
wegovi ro|aci u Izraelu su ga
2008. godine obavestili da
"odre|eni dogovor mo`e da se
postigne o presa|ivawu bubrega
na Kosovu".Ubrzo je Fajn upoz-
nat sa Mo{eom Harelom, koji je

u optu`nici opisan kao posred-
nik turskog doktora Jusufa
Sonmeza, koji se sada nalazi na
Interpolovoj poternici zbog
krijum~arewa qudi i trafi-
kinga na Kosovu.

Prema pisawu lista,
Harel  Fajn je  poslao svoju med-
icinsku dokumentaciju radi
"analize u Turskoj" i uskoro je
obave{ten da je za wega
prona|en odgovaraju}i bubreg,
pa je 15. jula, uplatio 87.000 evra
na Harelov bankovni ra~un u
Izraelu za operaciju na koju je
devet dana kasnije, otputovao u
Istambul, gde ga je, kako se navo-
di u optu`nici, Sonmez pod-
vrgnuo "medicinskim pregledi-
ma". 25. jula, sa jo{ jednim "kli-
jentom" iz Nema~ke je avionom
iz Istambula oti{ao u Pri-
{tinu, a na istom letu su bile i
45-godi{wa Ruskiwa Ana
Rusalenko i jo{ jedna `ena iz
biv{eg Sovjetskog Saveza,
potencijalni donori bubrega.
Fajna i Rusalenkovu su na aero-
dromu u Pri{tini ~ekali
slu`benici "Medikusa", a na-
rednog dana Sonmez je odstranio
Rusalenkovoj bubreg i presadio
ga Kana|aninu, a zatim je to
isto u~inio i sa drugom `enom
iz aviona, ~iji bubreg je presa-

dio Nemcu.
Fajn je napustio Kosovo 30. jula,
dok se za Rusalenkovu vrlo malo
zna, osim da je iz malog grada
kraj Vladivostoka, a tu`ilac
Ratel navodi da je izvesno da su
`rtve trgovine organima po-
slate avionom nazad za Is-tam-
bul, bez ukazane postoperativne
terapije i novca.
Tu`ilac Euleksa podse}a da se
za operacije turskog doktora
saznalo slu~ajno 2008. godine
po{to je jedan turski dr`a-
vqanin, kome je pozlilo na
pri{tinskom aerodromu, rekao
da mu je "neko ukrao bubreg".
On navodi da je u procesu
kqu~na figura Sonmez, koji je
prema tim optu`bama u Is-tam-
bulu uhap{en pa pu{ten uz kau-
ciju na slobodu. Kanadski dne-
vnik podse}a na re~i osu-
mwi~enog doktora koji tvrdi da
nije bilo ilegalne trgovine
organima i da su svi "donori"
potpisali saglasnost za ope-
raciju. Tu`ilac Ratel upozora-
va da se Rusalenkova uklapa u
{ablon takozvanih donora koji
`ive u dubokom siroma{tvu i da
je istraga pokazala da su `rtve
postepeno vrbovane za ono {to
ih ~eka, uz obe}awe da }e za
bubreg dobiti 20.000 dolara,
{to bi uglavnom izostalo. 

Uprkos mnogobrojim po-
ku{ajima, nije mogao da sazna
kakva je bila daqa sudbina Ru-
salenkove. Ratel, koji je biv{i
kanadski tu`ilac, podsetio je u
izjavi listu da optu`nica na 46
strana tereti sedam osoba za
jedno ili vi{e krivi~nih dela
krijum~arewa qudima, organi-
zovani kriminal, nezakonito
obavqawe medicinskih delat-
nosti i zloupotrebu slu`bene
du`nosti, a proces je po~eo 4.
oktobra pro{le godine.     M.N.

Raul Fajn

PLATIO SAM PRESA\IVAWE BUBREGA

Kana|anin Raul Fajn: 
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Pri~a o teroru albanskih
ekstremista nad Srbima i neal-
bancima za ovo proteklo vreme od
1998. godine pa do danas nebrojano
puta je ispri~ana. No, zbog ~i-
wenice da su naterani u iz-
begli{tvo, u krajeve gde se mnogo
o tome niti govori, niti zna, neke
se pri~e pojavquju sa dosta dugim
zaka{wewem. Neke ispri~ane
pri~e posle svih onih jo{
stra{nijih zlo~ina izgledale su
tada nezanimqive novinarima i
{iroj javnosti, a osim toga bilo
ih je i previ{e. Sada kada se
polako smirenije po~elo da pri~a
o po~iwenim zlo~inima na Ko-
sovu mnogo otvorenije se u svet-

skoj javnosti prime}uje da istina
vi{e nije jednostrana, pa su i
sprske `rtve tema o kojoj se pri~a
i pi{e.

Jedan od retkih inos-
tranih listova koji je jo{ 15. juna
1999. godine pisao o tome da OVK
primewuje arbitra`u po proizvo-
qnoj li~noj proceni, a ne po
zakonu bio je londonski  “Dejli
telegraf” napomiwu}i jo{ tada
da NATO nema predstavu kako da
se sa tim problemom izbori.
Naveo je pri~u Sali Mustafe
komandanta OVK u Pri{tini
koji se hvalio da je li~no ubio
{efa srpske policije u tom gradu. 

- Bio sam komandir

jedinice - pri~ao je Mustafa - pa
po{to su oni (Srbi) na{i nepri-
jateqi pucao sam u wih. Ja i dva
druga ubili smo Mi{u Lako-
~evi}a, a i Zoran Jovanovi} je
dolijao. Na mrtvo sam ga upucao.
Mi }emo biti policajci nove
dr`ave Kosovo - hvalio se on nov-
inaru “Dejli telegrafa”.

Ne znamo {ta je sa Sali
Mustafom, ali sude}i po wegovom
“doprinosu” stvarawu wegove
dr`ave sigurno da mu nije lo{e,
jer je ispunio sve uslove i kriter-
ijume za visok polo`aj  i na taj }e
na~in biti unapre|en od ~elnika
Kosova.

M.M.K.

DR@AVA PREKO LE[EVA

Inostrani mediji stidqivo, ali ipak sve ~e{}e plasiraju istinu o na~inu kako su Albanci do{li do
dr`ave

Podse}awe na jednu aferu u Skopqu 1999. godineU VOJNOJ BOLNICI SPAQIVANI MEDICINSKI OTPAD SA KOSOVA
Da kojim slu~ajem konvoj KFOR-ovih kamiona nije sa zaka{wewem stigao ispred vojne bolnice u

Skopqu, niko verovatno ne bi saznao za aferu o tajnom uvozu i spaqivawu “medicinskog otpada”. Naime,
27. jula 1999. godine KFOR-ovi kamioni i specijalno vozilo su u Skopqe stigli kasno popodne, a pe}i koje
se koriste za spaqivawe medicinskog otpada radile su samo do 14 ~asova. Tajnost misije je propala i zbog
nepromi{qenog poteza pripadnika KFOR-a koji su specijalne kese ostavili na parkingu, mo`da ne znaju}i

da se u wima nalazi pomenuti otpad sa tkivima qudskog
porekla. S obzirom da je temperatura dostizala 44 stepena
Celzijusovih i da su du`e vreme vladale velike vru}ine po~eo
je naseqem da se {iri nesnosan zadah koji je privukao pse
lutalice i ma~ke koje su rasporile kese i razvla~ile organe
po ulici. Gra|ani su to prijavili nadle`nom inspektoratu i
tako je pukla afera “krematorijum”. Tada se saznalo da je
Makedoncima po kilogramu pla}ano 200 maraka i da su
dobili ukupno oko 800 hiqada. Nema~ki potparol NATO
snaga Fridrih Cimerman je obelodanio ~iwenicu da na
Kosovu ne postoji mesto gde bi se skladi{tio i spaqivao med-
icinski otpad, pa se to zato ~ini u Skopqu. Makedonsko min-

istarstvo za ekologiju je na zahtev Instituta za za{titu `ivotne sre-
dine po hitnom postupku donelo re{ewe o zabrani uvoza medicinskog
otpada i svih drugih opasnih materija bez saglasnosti Vlade. Kolikog
efekta je imalo to re{ewe govori ~iwenica da makedonski pograni~ni
organi nisu smeli da pregledaju robu i tovare pripadnika NATO-a
kojima su jo{ pre bobmardovawa SR Jugoslavije dali dozvolu da se
smeste na wihovu teritoriju. Na{i medicinski stru~waci su za ovu
aferu rekli da je transplantacija organa najverovatnije propala zbog
nestru~nosti,  pa je zato moralo da do|e do spaqivawa. Naime, za wen
uspeh potreban je veoma, veoma stru~an rad - ka`u oni - a wega nije bilo
jer lekari na Kosovu nisu imali znawe ni iskustvo po~ev od va|ewa,
~uvawa i preno{ewa, pa do transplantacije organa. Zato su oni i
zavr{ili pored kontejnera.  J. Babi}

NEGIRAWE I PRIZNAWE
Doktor Avram Vrankovski

tada{wi sekretar vojne bolnice u
Skopqu negirao je da se kod wih
spaquje bilo kakav otpad sa Kosova, da
bi na kraju priznao da su sa medicin-
skim otpadom stigli i qudski organi,
ali su navodno vra}eni sa makednoske
granice. Naravno, kao i mnogo {ta
drugo i ovaj slu~aj je zata{kan, ali su
ostala se}awa Skopqanaca na taj
doga|aj i poneka zabele`ena informa-
cija na koju su mnogi koji su je
pro~itali zaboravili.
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„У време агресије НАТО на СР
Југославију боравио сам на
Косову и Метохији, као патолог
у екипи интернационалних ме-
дицинских стручњака. Одлучио
сам да, тринаест година после
тог трауматичног искуства, об-
јавим истину о страдању наше

земље, нашег народа и наше
културно-историјске баштине”.
Овим речима, о својој књизи
„Косовскометохијски облаци
смрти”, говори проф. др Вујадин
Оташевић, данас пензионер, а
током свог богатог радног века
познати професор Медицинског
факултета, патолог и низ година
директор Института за судску
медицину у Нишу.
„Настојао сам да људе, који су
доживели драму на просторима
Косова и Метохије, представим
из искреног и племенитог угла.
Вртлог косметске несреће, која
и даље траје, приморао ме да
откријем много тога што ће бити
највећа опомена за будућа вре-
мена и доказ новим генера-
цијама колика је цена одбране
завичаја и слободе”, рекао нам
је проф. Оташевић. Књига „Ко-
совско-метохијски облаци смр-
ти”, уз бројне аутентичне фото-
графије и званичне документе,
сведочи о последицама ужас-
них злочина, не само на Косову
и Метохији, већ и на другим под-

ручјима Србије и Црне Горе.
Пишући о стравичном догађају
на путу Ђаковица–Призрен, од
14. априла 1999. године, др
Оташевић каже: „Три пута су
авиони надлетали и бомбардо-
вали колону од око хиљаду
албанских избеглица које су се
враћале својим кућама. У коло-
ни су били искључиво старци,
жене и деца. Погинула је шезде-
сет једна особа, тридесет
шесторо њих је рањено, а при-
зор са раскомаданим и свуда
около разбацаним телима за
све нас био је језива сце-
на”.Оташевић пише и о догађају
од првог маја 1999. године, у
косовском селу Лужане: „НАТО
ракетама гађа аутобус ’Ни-
шекспреса’ који од Ниша саоб-
раћа до Приштине, у тренутку
кад возило прелази преко моста
на реци Лаб. У аутобусу, који је
директно погођен, били су циви-
ли српске и албанске национал-
ности, жене, деца и старци.
Убијено је тридесет деветоро, а
рањено тринаест путника. То је
неизбрисива флека на образу
агресора, јер је аутобус постао
згариште раскомаданих и угље-
нисаних тела.”
Још у време агресије професор
Оташевић је са колегама из
целог света упозоравао – а у
књизи документовао медицин-

ским налазима и фотогра-
фијама – на несагледиве после-
дице тровања и радијације. Он
наводи да су изведени многи
напади из ваздуха на рафине-
рије нафте, резервоаре и скла-
дишта, на фармацеутска и
постројења електропривреде.
Коришћене су и термовизијске
бомбе које развијају високу тем-
пературу, због којих и после
више година долази до оболе-
вања и уништавања живог
света.
„У последњој деценији прошлог
века страдали су сви народи
тадашње Југославије, али само
патња и страдање Срба и данас
траје. То се и даље од светских
моћника прећуткује, релативи-
зује и умањује. Исконски је
морално и људски поштено
саосећати са онима који пате и
стално указивати свету на њи-
хово страдање, ако ни због чега
другог, онда зато да не би оста-
ли сами али и да други не би
доживели исто”, рекао је др
Вујадин Оташевић за „Поли-
тику”, захваљујући се на помоћи
сарадницима из Комисије за
нестала лица Владе Србије.

ПРИЧА О КОСМЕТСКИМ ОБЛАЦИМА СМРТИПРИЧА О КОСМЕТСКИМ ОБЛАЦИМА СМРТИ
Нишки патолог професор Вујадин Оташевић објавио је књигу документованих сећања о свом ратном
искуству током агресије НАТО на СР Југославију
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SRBIJA je u posledwih deset
godina postala moja zemqa. Ne
bih vi{e mogla da je se
odreknem, ni da ho}u. Mo`da je
to neki balkanski sindrom. Ali
ta qubav nastajala je zbog qudi,
tih ne~ujnih heroja, koji opstaju
pre svega na Kosovu i Metohiji,
na toj mu~eni~koj zemqi koja je
srce Srbije. Oni su sada li{eni
svog identiteta, kulture, svoje
teritorije, u ime jedne velike
medijske la`i koja je po~iwena
protiv wih i koja je dovela do
bombardovawa, do ra|awa ile-
galne dr`ave, te navodne repub-
like Kosovo.
Ovim re~ima obratila se
kolegama novinarima i gostima
u Muzeju rimske civilizacije
novinarka Marija Lina Veka,
dugogodi{wi dopisnik lista
„Il |ornale dei karabiweri“
iz Srbije i autorka kwige o
Kosovu „Vu~je srce“. Ona je bila
jedan od u~esnika okrulog stola
„Italijanski novinari govore o
Srbiji“ , na ~elu sa mladom
ambasadorkom Srbije Anom
Hrustanovi} organizovala u
okviru meseca srpske kulture u
Rimu. Govorilo se o Srbiji
danas, slici koja je o na{oj
zemqi devedesetih godina
pro{log veka odlazila u svet,
izazovima re{avawa kosovskog
pitawa i evropskog puta Srbije.
.Marija Lina Veka je dodala i da
je duboko ube|ena, jer je to
objektivna istorijska istina, da

Srbija jeste Evropa. Po`elela
je Srbiji da nikada ne u|e u
Evropu ako to mora da u~ini na
kolenima i tako {to }e da izgu-
bi tre}inu svoje teritorije, „da
izgubi svoje srce, Kosovo i
Metohiju“.- Ako Srbija ne u|e u
Evropu, onda }e Evropa da bude
osaka}ena, a ako Srbija ostane
bez Kosova, Srbija }e biti
osaka}ena - naglasila je
Veka.Mnogo je lo{ih i
pogre{nih glasova o Srbiji
oti{lo u svet, priznali su
u~esnici okruglog stola. I sami
su, ka`u, pomalo podlegli pri-
tiscima wihove dr`avne poli-
tike, posebno u vreme bombar-
dovawa, kada je javnosti trebalo
pravdati bombe koje su padale
na srpsku zemqu.- I ja spadam
me|u novinare koji su se
zaqubili u Balkan posle rata.
Bila sam na barikadama i
poku{avala da prenesem poruku
naroda - rekla je ^e~ilija
Ferara, slobodni novinar. -
Problem u italijanskim mediji-
ma sve ovo vreme je preveliko
uplitawe ose}awa, kako pozi-
tivnih, tako i negativnih. Jo{
kad se u te izve{taje upletu i
uredni~ki uticaji... Postoji
podeqeno mi{qewe kolega
prema pitawima Balkana i
Srbije: kod nekih je izrazito
pozitivno, kod drugih nega-
tivno, „srpsko“ i „antisrpsko“ –
pi{u Novosti.             J. Babi}

PRE]UTANA ISTINA O SRBIJI
U Muzeju rimske civilizacije odr`an okrugli sto „Italijanski novinari govore
o Srbiji“. *Marija Veka: Srbija postala moja zemqa *Enito Remondino: Glupe
odluke o bombardovawu i Kosovu *Gvido Alfrej: Xinovskim koracima ka Evropi

Obele`ene zadu{nice u Kosovskoj
Mitrovici
POMEN MRTVIMA

Bila je subota 18. februara
2012. godine - zadu{nice. Dan
hladan, zavejane ulice i ku}e, a
grobqe se gotovo nije videlo od
sne`nih nanosa. Me|u mnogobrojnom
rodbinom koja je do{la da poseti
ve~ne ku}e svojih preminulih su i
~lanovi porodica ~iji su kidnapo-
vani prona|eni i sahraweni. Ka`u,
malo ih je ovde jer su se porodice
mahom opredelile da svoje stradale
sahrane izvan Kosmeta. Pri~ali smo
sa gospo|om Danicom ~iji je brat
stradao 1999. godine. Poginuo je i
ona redovno obilazi wegov grob. Zna,
ka`e, qude ~iji su ~lanovi kidnapo-
vani. Neki su sahraweni, a o mnogima
se jo{ uvek ni{ta ne zna. - Mi koji
smo pokopali na{e drage do|emo i
ispla~emo se i olak{amo sebi du{u.

Znam gospo|u kojoj je mu` kidnapo-
van, stanuje tu odmah na ulazu u
Mitrovicu, kod muslimanskog
grobqa. Ona je kao stena. Svoju bol
ona krije duboko u sebi. Vidi se  da
jako mnogo pati, ali to ne pokazuje i
ne `eli da pri~a o tome. Ja se bar
ispla~em, a ona? Gde ona da ispla~e
svoju bol? Ona ne zna kad ode u crkvu
gde sve}u da zapali. Za `ive ili dole
za mrtve, gde? Weno jedino dete
zavr{ava fakultet, a bio je de~ak kad
ga od oca odvoji{e. Rastao je sam sa
majkom i me|usobno su se u tuzi
te{ili. Stra{no je {ta ovaj rat
donese. Bo`e me sa~uvaj, ne ponovilo
se. Mnogo mi je `ao tih qudi. Ako
ve} mora da se desi nesre}a boqe je
ovako. Zna{ na ~emu si. A oni jadni
ne znaju kud }e sa sobom. Ne mogu ni
da ih oplakuju, jer misle da su mo`da
`ivi, niti na nekim veseqima da
zapevaju, misle}i da ~ine greh ako su
mrtvi.
To {to ne znaju {ta im je sa otetima
}e ih ubiti ako bude trajalo ovako
dugo.   V,Beci}
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Posle mnogo administra-
tivnih prepreka, delovawa Al-
banaca da se povinuju wihovim
pravilima, ruski konvoj sa 400

tona hrane i }ebadi istrajao je u
svojoj nameri i stigao u severni
deo Kosmeta. Pomo} Ruske fed-
eracije, ali i Crvenog krsta
Republike Srbije do{la je u
pravo vreme pogotovu {to je pro-
tekli februar bio izuzetno
hladan. Prispela pomo} bila je
povod da razgovorima sa predsed-
nikom Crvenog krsta sa sedi{tem
u Kosovskoj Mitrovici Dragi-
{om Murgani}em o tome kome je
namewena i kako }e se podeliti,
ali i o radu ove humanitarne
organizacije.

Od kako radi u izmewenim uslovi-
ma od 1999. godine Crveni krst je
na ovom podru~ju imao 2900
korisnika kojima je obezbe|ivana

pomo}, a me|u najzna~ajnijim
donatorima bili su svetska orga-
nizacija za hranu sa
projektom “Za pre`i-
vqavawe”, i na{ Cr-
veni krst. Kategorije
koje su koristile pomo}
bila su interno raseqe-
na lica, porodice kid-
napovanih i nestalih
(40) socijalni slu~ajevi,
penzioneri i qudi sa
malim primawima. Sva-
ka donacija se {to je mogu}e pre
distribuira qudima kojima je

namewena, a {to je zabriwavaju}e,
wihov broj se iz godine u godinu
pove}avao. Izuzetak su porodice
kidnapovanih i nestalih jer su se
neke iselile u inostranstvo, a
neke u Srbiju ili Crnu Goru.
Sada aktuelna pomo} Ruske fed-
eracije i ona stalna srpskog
Crvenog krsta raspodeli}e se na
1771 korisnika. U sklopu pomo}i
koja se sastoji od 319 tona hrane,
higijenskih paketa i 16400 }ebadi
izvr{i}e se raspodela od Le{ka
do Kosovske Mitrovice.
Prispelu pomo} su navedene kate-
gorije iz op{tine Zubin Potok i
Leposavi} ve} dobile, a to }e se
uraditi i u ostalim op{tinama
~im se srede vremenske (ne)pri-
like. Zbog velikih smetova i
me}ava distribucija je nakratko
odlo`ena, ali se nadamo da }e za
koji dan biti nastavqena - ka`e
Murgani}.

-Veoma smo zadovoqni {to
nismo zaboravqeni, {to nas nisu

ostavili u ovim te{kim vremeni-
ma kada su tu blokade, barikade i
nevreme, {to su bili odlu~ni i
uporni i istrajali u nameri da
nam pomognu. Hvala Ruskoj fed-
eraciji, a na{ je zadatak da
celokupna pomo} stigne do svakog
korisnika, pogotovo onih u
zaba~enijim planinskim selima
gde `ive stara~ka doma}instva.
Wima }e ova pomo} biti preko
potrebna jer ih smetovi one-
mogu}avaju da si|u u grad i kupe
one osnovne `ivotne namirnice -
kazao nam je predsednik Crvenog
krsta Dragi{a Murgani}.

Vesna Beci}

RUSI NAS NISU ZABORAVILI
Podela humanitarne pomo}i Ruske federacije Srbima severno od Ibra

Pomo} sti`e i u podkopaoni~ka sela gde mahom `ive stara~ka
doma}instva
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Kako godine prolaze, jewava i interesovawe
za sudbinu nestalih i kidnapovanih lica kod takoz-
vane {ire dru{tvene zajednice.Za wima iskreno

pate wihove porodice koje se bude i le`u s mislima
o tragediji koja ih je zadesila. Da li je te`e onima
koje su svoje stradale sinove, supruge, bra}u, k}eri
ili majke sahranili, ili onima koji ve} trinaestu
godinu i{~ekuju {ta }e se desiti i ho}e li ih poz-
vati iz Komisije za nestala lica Vlade republike
Srbije i saop{titi im istinu ne bi se ni~im moglo
meriti. Zasigurno znamo da i jedne i druge bol i tuga
polako ali sigurno uzima svoj danak te se imena
nekog  od ~lanova porodica sve ~e{}e nalaze na
stranicama dnevnih listova, na mestu gde se
objavquju ~ituqe. Kako vreme proti~e, sve ih je mawe
na skupovima jer su se mnogi pridru`ili svojim
prona|enim i sahrawenim ili su umrli jer nisu
uspeli da se izbore sa tugom i teretom potrage za
svojim otetim ~lanom porodice. Koliko bol i tugu
nosi svaka unesre}ena porodica koja je do`ivela
tragediju otimawem ili nestankom jednog ili vi{e
~lanova govori ~iwenica da i deca koja se ra|aju
vi{e godina nakon wihove otmice (unuci, sestri}i,
bratanci ili bratanice) `ive tako kao da su i oni
svedoci tragedije i oni pate iako ih nikada nisu
videli. U wihovim domovima se stalno govori o ote-
tima i oni su to tako mali prihvatili kao da to
tako treba. Iako neka deca jo{ nisu po{la u {kolu,
ali su sama nau~ila da pi{u “{aqu”pisma na nepos-
toje}e adrese. 
Tako, primera radi, mala Sofija pi{e svom dedi
Andriji pisma i obave{tava ga {ta radi, kako
provodi dane, koliko je napredovala u svirawu

klavira ili u~e{}em u horu. Ona svog dedu koji je
otet 1999. godine vi|a jedino na fotografijama. Ima
samo {est godina, ali pati {to je uskra}ena za

wegovu qubav, {to ne mo`e da mu
sedne u krilo i ispri~a mu sve o
maloj {kolici (pred{kolskoj) o
svojim drugaricama, o mami i tati.
Imala bi ona mnogo toga da mu
poveri, ali nije tu. To }e uraditi -
kad on do|e. Dedi je pisao i mali
Andrija, preko MKCK ali bez
adrese pismo nije poslato Pisao mu
prvim nau~enim, ponekad naopako
napisanim slovima, da ga mnog voli
i da ne}e prestati da ga ~eka.
Mala An|ela Risti} nije zapamtila
svog otetog oca Bratislava, ali mu
je “slala” prve crte`e.

Mnogo je Sofija, Andrija,
Aleksandara, An|ela...me|u decom
kidnapovanih i nestalih qudi i sva
ona odrastaju sa saznawem da su na

neki na~in zakinuta za bezgrani~nu qubav rodite-
qa, strica ili dede. Iako ih nikada nisu videla ta
ih deca vole jer su oni, iako nisu tu, prisutni i
daqe u svojoj porodici. Nisu zaboravqeni i o wima
se pri~a kao da su trenutno odsutni, ali da }e jednog
dana sigurno vratiti.                                M.M.K.

PATE I POTOMCI
Deca koja nisu bila ro|ena u doba otmica pi{u pisma otetima

Mali Andrija na {kolskom koncertu

Sofija za klavirom
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Отишао до апотеке и нестао без трага и гласа..- Прва
вест о несталом сину стигла 2001. године, када су
Витошевићи добили писмо које је наводно написао
Срђан.- Не прихватају посмртне остатке док се не
утврди истина и уради нова ДНК анализа

Прошло је скоро четрнаест година од како је нестао
двадесетпетогодишњи Срђан Витошевић из Ораховца. Тог
кобног 17. јула 1998. године Срђан је из куће у улици Боре
Вукмировића 63, у којој је живео са супругом Данијелом,
осамнаестомесечном ћерком Анђелом, оцем Арсенијем и
мајком Оливером, отишао до апотеке да купи памперс пелене
за ћерку и од тада му се губи сваки траг.

Пошто се Срђан није враћао из града родитељи су
позвали родбину, која је живеле у центру, да питају да није
свратио код њих. Тада је Арсеније сазнао од брата да ни
његовог сина Срећка нема. Посумњали да су их шиптарски
терористи киднаповали. Наиме, претходног дана Арсенија су
припадници „ОВК” приводили на саслушање. 
Према његовом казивању, 16. јула 1998. године њега и

двојицу радника, који су
радили у Водоводу на
путу према Малишеву, у
месту Плоче, зауставили
су екстремисти, претрес-
ли, тражили су им
оружје, узели им исправе
и одвели у Малишево.
Тамо су их задржали два
сата, а испитивали о
стању у Ораховцу и коли-
ко има војске и полиције.
Један од њих га је пре-
познао и рекао му је да
ће их пустити. Вратили су
им исправе, а Арсенију су

рекли: „Узми пушку и бори се”.О том догађају Арсеније је дао
изјаву и нашој полицији.

Нестанак Срђана, који је тада имао 25 година, потре-
сао је целу фамилију. Али, породица Витошевић није седела
скрштених руку. – Одмах смо почели да се распитујемо код
познаника и пријатеља Шиптара у оближњим селима Рогова,
Круша и Ратковац, како би дошли до неке информације, каже
Арсеније. Он додаје да је у селу Ратковац имао разговор са
представницима „ОВК” и договор о размени Срђана и братан-
ца Срећка за информацију о неким лицима шиптарске народ-
ности. За Срђана и Срећка отмичари су тврдили да су заједно
и да су добро. Међутим, до коначне размене није дошло јер је
избио сукоб наше полиције и албанских терориста у
Ораховцу. Ни обећање виђенијег Албанца католика из
Ђаковице да ће помоћи да се Срђан нађе није помогло. Како
би дошли до било каквих информација о Срђану снаја
Данијела запослила се као преводилац у ОЕБС-у, али ни ту
није било резултата.

Кад је почело бомбардовање Срби из Ораховца као и
широм Космета нису били у могућности да се крећу, па ни
Витошевићи у том периоду ништа нису могли да сазнају о
несталом Срђану. Успостављењем примирја на Космету и
након доласка представника међународне заједнице, отац
Арсеније и мајка Оливера нестанак сина Срђана пријавили су
Међународном комитету црвеног крста, КФОР-у, УНМИК-у и
свим представницима међународних хуманитарних организа-
ција. Учествовали су на свим протестима Срба за проналаже-
ње киднапованих и несталих. 

Прва вест о несталом сину стигла је 2001. године, када су
Витошевићи добили писмо које је наводно написао Срђан.
Како каже Арсеније, писало је да се њих 15 Срба из Ораховца
налазе у Сувој Реци, а да може да их ослободи тадашњи пред-
седник Суда Никола Вазура. Он напомиње да су писмо дали
на вештачење и да је утврђено да је само потпис Срђанов.
Покушали су да од неких виђенијих људи утврде да ли је то
истина, али без резултата. Преко рођака из Црне Горе 2004.
године добили су информацију да се двојица Витошевића
налазе у Албанији. 
– Не знајући шта више да радимо, дали смо им слику
Срђанову како би утврдили да ли је то он, каже мајка
Оливера. Након тога, прича она, стигла је вест да су Срђан и
Срећко живи, да су у Албанији, али да су им променили имена.
Речено нам је, кроз сузе прича Оливера, да ће их сликати као
доказ да су живи, а ми да припремимо 20.000 немачких мара-
ка за откуп. Били смо спремни на све. Не знамо шта се деси-
ло, човек који је био посредник, предомислио се и одустао од
договора.
Све информације о Срђану до којих смо долазили биле су да
је он жив. Те 2004. године откривена је масовна гробница у
Малишеву и нас су позвали да идентификујемо нешто од
одеће, јер нам је речено да су и посмртни остаци нашег сина
у њој, каже Оливера и наставља да она није ништа Срђаново
препознала. С тога нису ни прихватили посмртне остатке.
Тражили смо да нам дају део бутне кости или зуба, да сами
урадимо ДНК анализу, да се уверимо да је то наш син, али
нису нам то дозволили, кажу Оливера и Арсеније. Дошла је и
снаја са унуком из Америке, где сада живи, и давала косу
ћерке да поново ураде ДНК. Рекли су нам да је то завршено и
да они неће поново радити никакве анализе. Велику сумњу и
немир унела нам је тврдња Илије Мојсића из Ораховца коме
је такође киднапован син Звездан, који је након преузимања
посмртних остатака урадио ДНК анализу, којом је утврђено
да то није његов син.
Са сузама у очима Оливера и Арсеније кажу да су их и прошле
године позивали да преузму наводно Срђанове посмртне
остатке. Они то нису прихватили све док не сазнају праву
истину. Надамо се да је наш син жив, јер смо прошле године
добили информацију да је био на албанско-мекедонској гра-
ници. Али, и ако је мртав, прихватићемо и ту чињеницу само
када се уверимо да је то наш Срђан, кажу Оливера и Арсеније.

Војка Вукановић-Јанковић

NADAMO SE DA JE SR\AN @IVОливера и Арсеније Витошевић већ четрнаест година чекају отетог сина
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U Orahovcu 1999. godineNEMAC TENKOM SPASIO SRBINA
Vojnik nema~kog KFOR-a uvukao u tenk

Predraga Dedi}a i odveo ga u srpski deo
Ako se analizira tragedija Srba na kraju 20.

i po~etkom 21. veka neminovno se name}e zakqu~ak
da su sva ubistva, kidnapovawa, prebijawa Srba,
uni{tavawa, uzurpacije i paqewa wihovih ku}a i
stanova, ukqu~uju}i i bombardovawe tema za neki
filmski triler ili horor roman. Ono {to se u to
vreme de{avalo na Kosmetu ni dan danas nije pozna-
to ve}ini qudi u Srbiji, a da ne govorimo o onima u
inostranstvu. Za ~udo kod nas jo{ uvek niko od sce-
narista, rediteqa, pisaca nije po`eleo da obele`i
te zlo~ine, nezapam}eno stradawe qudi i to uz pris-
ustvo “~uvara” mirovnih snaga koji su do{li da
“srede” situaciju na Kosmetu. Neki drugi narodi su
za dva ili tri svoja oteta vojnika zapo~iwali
ratove. Kod nas u jednom danu otmu 35 qudi, ubiju
pet i zarobe ili proteraju sve `iteqe iz dva tri
okolna sela, pa ~ak i maloletnu decu, a dr`ava }uti.
U vreme kad je imala sve ingerencije (1998) nad svo-
jom teritorijom na{a dr`ava je }utala i krila
zlo~ine. Ovoga puta ne bi smo opisivali one mor-
bidne slu~ajeve, kasapqewa qudi, odsecawe glava i
udova, va|ewe i prodaju organa, ali je zanimqiv
jedan gotovo filmski doga|aj koji se zbio u
Orahovcu 17. jula 1999. godine. I o wemu se vrlo
malo zna. Upoznati smo mi iz Udru`ewa koji se
borimo za istinu i neki istra`ni organi, po
slu`benoj du`nosti. 
Radi se naime o otmici orahov~anina Bobana
Dedi}a koji je u to vreme bio zaposlen u poqo-
privrednom kombinatu “@itopromet”. Tog dana
izbegao je iz svog stana krenuo prema srpskom delu
Orahovca Kvar na kolima, koji se gotovo po pravilu
de{ava kad se molite bogu da vas sa~uva od toga,
zaustavio ih je na sred puta. Prolaznik, pripadnik
OVK, opomenuo ih je da se gube odatle, {to oni
pe{ke i u~ini{e, sklawaju}i se u jednu srpsku
napu{tenu ku}u. Neverovanom brzinom na{la se tu
~itava razularena ruqa koja ih je psovala na alban-
skom, ali i pretila na srpskom jeziku. Oteli su
Bobana i odvezli ga na “informativni razgovor”
obe}av{i majci da ga vra}aju za petnaest minuta.
Naravno nikada vi{e nije vi|en niti se znalo {ta je
s wime. ^uv{i za otmicu otac Predrag odlazi da ga
tra`i, ali i on tada bi otet. Bobanova majka je
otr~ala do nema~kog KFOR-a i zamolila ih da joj
pomognu. Vojnik Stefan je sam oti{ao u {tab OVK i
zatra`io da obojicu odmah oslobode . Otmi~ari su
se pravili neve{ti i govorili mu da oni nemaju
nikakve veze sa kidnapovawem. Nemac Stefan je
glasno pozvao Predraga Dedi}a ovaj mu se odazvao,

otrgao se ~uvarima i istr~ao u hodnik. Vojnik ga je
uhvatio za ruku i izveo napoqe ali su ga iz wegovih
ruku oteli drski pripadnici OVK i po~eli da vuku
ka “Beopetrolovoj”pumpi.
Tr~e}i Nemac Stefan sti`e do svog tenka, pojuri za
wima, zgrabi Dedi}a i uvu~e ga u kabinu i odvede u
srpsku ~etvrt grada. O Bobanu se ni{ta nije saznalo,
a aktivisti OVK nisu od tada ni jednog Nemca
pustili da se pribli`i wihovom {tabu. U svojoj
drugoj kwizi “Letopis novog kosovskog raspe}a” -
dnevni~ki i drugi zapisi mart- avgust 1999. godine,
mitropolit Amfilohije Radovi} izme|u ostalog
pi{e: “Mislim da ne postoji zemaqski narod ~ije su
sineaste u toj mjeri prezrele wegove najslavnije
duhovne i kulturne tekovine, kao {to je to slu~aj sa
na{im srpskim, prije svega rediteqima, koji tokom
{est posledwih decenija nijesu na{li za shodno, na
primjer, da naprave ni jedan umjetni~ki film o vre-
menima nemawi}evskim i velikim na{im duhov-
nicima i vladarima iz ove na{e svetorodne loze”.
“Sve da re`imska ideologija i ma{inerija aktivno
i ne zatiru narodne uspomene i ne osuje}uju na sve
mogu}e na~ine wihovo saborno o`ivqavawe i
do`ivqavawe, kao {to je ~inila do sada, jedna ovak-
va povijest iz `ivota nikada ne bi mogla da nadahne
nesre}nu srpsku kinematografiju, ogrezlu u,
nemoralu i trivijalnostima svojih aktera, i, uz male
izuzetke, otu|enu ve} decenijama ne samo od svakog
hri{}anskog heroizma, nego, sve vi{e i od elemen-
tarne qudskosti” napisao je mitropolit Amfi-
lohije.
Treba napomenuti da se sem na{a dva kosmetska
udru`ewa, niko temeqitije pisanom re~ju ne bavi
kidnapovanim, nestalim i ubijenim qudima na
Kosmetu. O stradawu Srba i nealbanaca, ali i nelo-
jalnih Albanaca OVK, koliko znamo ni jedan pisac
ne napisa ni re~. Nekoliko poeta iskreno saose}a sa
`rtvama proteklog rata ali ni za jedan roman, pri~u
i ne{to sli~no na tu tematiku nismo ~uli do
dana{wih dana, a pro{lo je ~itavih 14 godina od
prvih masovnih i pojedina~nih ubistava i kidnapo-
vawa Srba i nealbanaca 1998. godine.      M.M.K.
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“Briga” o starimaBAKINA PATROLA
Te 1999. godine kada je pod terorom alban-

skih ekstremista iseqeno sa Kosmeta gotovo 250
hiqada Srba qudi su u posledwem ~asu  spa{avaju}i
`ivote odlazili su bez igde i~ega. Stariji `iteqi
gradova i sela nisu prihvatili seobu. Nemo}ni da
sami pokupe stvari i prevezu ih na sigurno i ne
`ele}i da ostave sve {to su stekli, mnogi su govo-
rili da ne `ele da idu nikuda iz svojih domova
makar i po cenu `ivota. Dug bi bio spisak ako bi
smo navodili imena qudi koji su ubijeni upravo
zato {to su branili svoju imovinu. Nave{}emo
ovoga puta samo ime starice Qubice Vujovi} (78) iz
Pri{tine koju su u kadi u wenom stanu udavili
otmi~ari Albanci da bi se dokopali wenog stana.
Posle ovog brutalnog ubistva, kako su tada javili
engleski mediji, britanski vojnici su po~eli akci-
ju brige i za{tite ugro`enih starih lica. Nazvali
su je “Bakina patrola”. Nije na odmet da pomenemo
da je samo u Pri{tini i okolini kidnapovano od
formirawa patrole mnogo qudi u poznim godinama
koji su ostali sami. Me|u mnogobrojnima su Vera

[kripac (70), Nada Vasi} (95), Sreten @ivkovi}
(68), Tomislav Tasi} (78), Milka ]ifteli} i svim
Pri{tincima poznat stari in`ewer Halouska. O
mnogima se ni do danas ne zna gde su im pokopana
tela ili gde su odvedeni. O postojawu patrole mnogi
Pri{tinci nikada nisu ~uli, ali pouzdano znaju da
su pod terorom bile Jelena Maquga, koja je preminu-
la, Miladija Stanojevi} (90) iz Obili}a (pod
ingerencijom Engleza  koja je ubijena i ba~ena u
kanal), Vinka Todorovi} na koju je ba~ena bomba ali
je sre}om pre`ivela, Marta ]uk (87) iz Kosova
Poqa Zorka @i`i}, ro|ena Pavlovi} ubijena u
Pri{tini u svom stanu, koja je oteta i mnogi drugi
stradalnici koje su “~uvali” mirovwaci. A kako su
to ~inili svedo~i dug spisak kidnapovanih, nestal-
ih i ubijenih Srba.

T.Luki}

Pri{tina

Jula 1998. godine nestala dvojica voza~a
JUK-050082-01
Ovo je {ifra pod kojom se vodi jo{ uvek

nestali \uro Latas
Izbeglica iz Sluwa  (Hrvatska) \uro

Latas, nakon golgote koju je pre`iveo u “Oluji” u
rodnom kraju, zapo~eo je novi `ivot u mestu Le{ak
kod Leposavi}a. Smestio se sa porodicom u kolek-
tivnom centru u sama~kom hotelu i poku{avao da
krene ispo~etka, da radi i zara|uje za pristojan
`ivot. Sa svojim prijateqem Svetomirom
Bi{evcem koji je `iveo u Le{ku . Krenuli su sa dva
kamiona puna ogrevnog drveta put Prizrena, ali su
negde u me|uvremenu nestali. Kada se nisu vratili
u odre|eno vreme wihove supruge su prijavile nes-
tanak. Telo Svetomira Bi{evca prona|eno je na
lokaciji zvanoj Plo~e na putu Orahovac-
Mali{evo 7. jula 1998. godine. Na wegovom telu
bilo je vidqivih tragova mu~ewa. Bilo je vi{e
prostrelnih rana od metaka, tragova davqewa i
udaraca tupim predmetom. Zanimqivo je da su im
kamioni posledwi put vi|eni iza [timqa, a li~na
dokumenta prona|ena u Lapu{niku, zloglasnom
logoru i mu~ili{tu koje je formirala OVK. Ni
danas posle toliko godina porodica \ure Latasa
ne bi mogla da se odredi kome je te`e. Wima koji
jo{ uvek ni{ta o \uri ne znaju ili Bi{evcima koji
tuguju za zverski ubijenim Svetomirom. Tra`e}i
\uru ~esto su svra}ali u kosovskomitrova~ku
kancelariju Udru`ewa porodica kidnapovanih  i
nestalih lica s namerom da saznaju {ta je s wim.
Kako je vreme proticalo ta se nada sve vi{e gubila.
I danas se pored wegovog imena na spisku nestalih
Komiteta Me|unarodnog Crvenog krsta nalazi
oznaka JUK - 050082-01. Wegova supruga i sin su se
odselili u Ameriku.

V.Beci}

Kolektivni centar u Le{ku
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Marjana Dedi}a iz \akovice oteli Haradinajevi
qudiODVEDEN U NEPOVRAT
Da su neki nepoznati qudi odveli Marjana

bilo bi mi lak{e. Uradili su to meni poznati
Albanci - pri~ao je wegov otac Milenko

- Moga oca Marjana Dedi}a oteli su nama
poznata dva Albanca govore}i da ga vode na infor-
mativni razgovor u hotel “Pa{trik” u \akovici.
Bio je 17. jun 1999. godine. U jedan sat popodne upali
su u na{u ku}u maltretirali oca i dedu Milenka
gase}i mu cigarete po telu, baba Novku nisu dirali
jer je bila paralizovana. Tatu su vezanog ugurali u
crnu ladu, a majka onako polupokretna skupila je svu
snagu po{la za wim i uhvatila se za branik kola u
nameri da spre~i otmi~are da ga vode. Kukali su ona
i deda, molili ali su otmi~ari bili nemilosrdni.
Vukli su baba Novku po putu. Dok je imala snage ona
se dr`ala za kola, a zatim je ostala da le`i na zemqi
zapoma`u}i iz sveg glasa za otetim sinom. 
Saznali su kasnije da je u hotelu “Pa{trik” bio ned-

equ dana zajedno
sa otetim Mom-
~ilom Mili}em
(~ije je telo pre-
dato porodici
2003. godine) i
Dragutinom Krs-
ti}em (koji jo{
nije na|en) a da je
kasnije preba~en
u Albaniju u “`u-
tu ku}u”. U “Pa{-
triku” je tada bio
{tab OVK a ko-

mandant Ramu{ Haradinaj. Sla|ana Laketi}, k}i
Marjana Dedi}a koja nam je ispri~ala tragediju
wene porodice ka`e da je wen deda Milenko, do
otmice sina bio veseo i dru`equbiv ~ovek.
Tragedija koju je pre`iveo promenila ga je zauvek.
Postao je }utqiv, o Marjanu nije `eleo da pri~a
nikome i pre par meseci je umro u ube|ewu da mu je
sin `iv. Baba Novka je 2003. umrla od tuge. Usahla je
kao biqka. Ubio je jad koji joj je pospe{io bolest i
ona se ugasila.- Imam puno toga da ispri~am, jer su
nam se de{avale grozne stvari. Ostali smo bez stana
u \akovici i ku}e i zemqe u Piskotama. Nas je otac
pre otmice doveo u Le{ak, na par dana, dok se
situacija ne smiri. Obe}ao je da }e vrlo brzo do}i
da nas uzme, a on je oti{ao da ~uva roditeqe. Morao
je i da radi. Rekao nam je da ne nosimo mnogo stvari
jer }emo se brzo vratiti ku}i. Nas petoro, moja majka
Ranka, ja sa 19 godina, sestra 17, bra}a sa 13 i tri
godine nismo znali {ta se desilo sve dok baba i deda
nisu izbegli i rekli nam. Tra`ili su ga svugde,

obra}ali se KFOR-u, Crvenom krstu, Me|unarod-
nim i na{im institucijama ali bez uspeha. Nikada
nismo ~uli ni{ta o tati. na{u nesre}u su iskoris-
tili neki Srbi iz Ro`aja govore}i nam da treba da
platimo da bi posredovali u osloba|awu. U vi{e
navrata smo to ~inili sve dok tatin brat od strica
Marko nije saznao da su to prevaranti koji “love”
unesre}ene qude i tako otimaju pare. Poru~ila bih
porodicama koje su do`ivele na{u sudbinu da ne
veruju nikome i ne pla}aju kriminalcima (ja to sma-
tram kriminalom) nadu da }e im wihovi oteti
~lanovi porodica biti vra}eni na taj na~in.- Mi
smo u \akovici `iveli skromno. Imali smo stan od
45 kvadrata i bili sre}ni, sve dok nam tatu ne ote{e.
On je radio kao voza~ u “@itoprometu” - razvozio je
hleb i pecivo. To je radio i za vreme bombardovawa
kada je bio mobilisan, a i kasnije sve do otmice. Nas
sedmoro smo bili sme{teni u kolektivnom centru u
{koli, a kasnije u prostorijama “Hrasta” gde su
baba i deda ostali do smrti. Nisu hteli da po|u sa
nama u stan koji nam je dodelio koordinacioni cen-
tar jer su tamo imali prijateqe iz \akovice.
@iveli smo u stanu u Kola{inskoj ulici - kod tri
solitera u Kosovskoj Mitrovici. Upisala sam
fakultet ali sam ga zbog udaje napustila. Imam dvoje
dece. I sestra se udala, jedan brat radi, a ovaj najm-
la|i ide u Tehni~ku {kolu. Mnogo smo se namu~ili,
radili za nadnicu, `weli, kopali kako bi
pre`iveli. Sad smo “stali na noge”, ali nad nama
lebdi tuga za ocem, babom i dedom. Imam i strica i
tetku. Mi ne odustajemo. Tra`imo ga i daqe. Moja
majka Ranka i daqe obilazi sve nadle`ne instituci-
je o~ekuju}i neku novu vest o wegovoj sudbini. Ne
propu{ta ni jedan skup koji organizuju porodice
kidnapovanih, kao da je tamo ~eka neka nova infor-
macija. Te{ko joj je ali se bori da ga na|e, pa makar
to bio i wegov grob. Svi mi ose}amo moralnu
obavezu da rasvetlimo wegovu sudbinu. Kad ga
na|emo vaqda }emo sebi na}i mir jer smatramo da
smo svoju du`nost ispunili samo ako i on na|e mir,
pa bilo to na ovom ili onom svetu - ka`e Sla|ana
Laketi} k}i otetog Marjana Dedi}a.      Vesna Beci}

Marjan Dedi}

Kosovska Mitrovica
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Onog dana kada su pripad-
nici me|unarodnih mirovnih
snaga do{li na Kosmet, za Srbe i
nealbance nastao je pakao. Ne od
wih, ve} od Albanaca koji su
znali da su u svakom pogledu
za{ti}eni i da mogu da ~ine
svakojake zlo~ine. “Mirovwaci”
su otvoreno govorili da nisu
do{li na Kosovo da ginu, ve} da
su tu da za{tite ugro`ene
Albance. Vrlo brzo su se uverili
da su u to vreme Albanci najmawe
ugro`eni, ~ak ih je wihova
bahatost iznenadila, ali se po
nare|ewu nisu me{ali u me-
|uetni~ki teror. Pri{tina je od
ulaska KFOR-a u grad, pogotovo
rubna naseqa svakodnevno bila u
plamenu a ubistva i kidnapovawa
nisu prestajala. Naseqa Vra-
wevac, Dragodan, Taslixe, Sun-
~ani breg, Divanjol. ostala su bez

Srba. Za deset dana popaqeno je
oko 300 ku}a, a opqa~kana je svaka
ukqu~uju}i i stanove u zgradama
koji su na vratima dobili nova
albanska imena (bez kupoprodaje).
Prema evidenciji koju je vodio
Crkveni odbor od 18. do 25. juna te
godine u centru grada su u po bela
dana oteti Milo{ Radi}, Dragan
Dimi}, Qubisav Bio~anin, @ar-
ko Stamenkovi}, prof. Neboj{a
Sto{i},  Jelena, Jovana i Mileta
Ivanovi} i ~itava porodica,
Milo{ i Gorica Sekuli} i wiho-
vo ~etvoro dece Nevena (2), Bogdan
(5), Lazar(7) i Dragana (10) u nase-
qu Dardanija. Neboj{a Kova-
~evi} star 12 godina otet je na
o~igled svoje majke, a Violeta
Rajkovi} sa ocem Slavoqubom i
majkom Mirjanom. I wihovi
sugra|ani Nenad @ivi} (15) i
Dragan Risti} nestali su kao i

Jelena Vasi} (8) zajedno sa svojim
roditeqima kada su im u stan
upali Albanci. Ovo je samo deo
spiska otetih qudi koji su za
deset dana od dolaska KFOR-a
nestali iz svoga grada.

M.M.K.

DANI KAD JE GORELA PRI[TINAPodse}awa na 1999. godinu deset dana od dolaska KFOR-a

Podse}awe na teror nad SrbimaBA^EN KROZ
BOLNI^KI PROZOR

U nameri da ga spasi engleski
vojnik KFOR-a odveo Voju
Timotijevi}a u bolnicu ali su ga
tamo Albanci ubili

Voju Timotijevi}a (69) iz
Pri{tine su u vi{e navrata nepoz-
nati Albanci napadali i upadali u
ku}u i primoravali da ode u Srbiju.
Znaju}i da nikada nikome “ni na
senku nije stao” odbijao je odlu~an da
ostane u svom gradu. Prilikom
posledweg “upozorewa” zadobio je
te{ke povrede, ali ni tada nije hteo
nikuda iz ku}e. Jedan od pripadnika
engleskog KFOR-a, vide}i te`inu
wegovih povreda bio je uporan i
odveo ga je u bolnicu. Voja Timotij-
evi} je znao da su tamo samo Albanci
i medicinsko osobqe i bolesnici i
opirao se govore}i da ne `eli da ga
tamo odvedu. Sme{ten je u bolni~koj
sobi, ali kad je vojnik iz we iza{ao,
bolesnici Albanci su se ustremili
na jedinog Srbina, tukli ga i maltre-
tirali i na kraju ga sa sprata bacili
kroz prozor i tako ubili.

M.M.K.

Rafali na izbegli~ku kolonuCRN DAN ZA KOJLOVICU
Pucwi oca i bra}e Krasni}i na kom{ije Srbe koji su napu{tali selo ubili i

ranili desetine wihovih kom{ija
Selo Kojlovica kraj Pri{tine pre i neposredno po dolasku mirovnih snaga na

Kosmet bilo je pritisnuto takvim terorom pripadnika OVK kakav nisu zapamtili
`iteqi koji su preko glave premetnuli mnoge ratove na ovim prostorima. Kojlovica je
tih dana bila podeqena na progoniteqe i progowene. Pqa~ke, otmice, ubistva, progoni
paqewe ku}a i oku}nica postale su svakodnevnica u ovom malenom selu. Srbi ostavqeni
od svih a pre svega od svoje dr`ave prepla{eni, nemo}ni da bilo {ta u svoju odbranu
u~ine, zabarikidirali su se u svojim ku}ama ~ekaju}i  da budu spa{eni. A ~uda nije bilo.
Svesni da su zaboravqeni re{i{e da se kolektivno isele. I krenu izbegli~ka kolona,
sastavqena od prevoznih sredstava koja su ~inili mali putni~ki automobili traktori,
motokultivatori i poneki kamionet, put Pri{tine u nameri da zatim odu sa Kosmeta.
Godinama ku}ene ku}e ostado{e u selu. Poneso{e nesre}ni i prepla{eni seqani na brz-
inu pokupqene najneophodnije stvari i krenu{e put Srbije da potra`e spas. 
Wihove jecaje i suze prekinu{e {estorica Albanaca sa crveno-crnim trakama oko ruku,
koje je predvodio Eqez Krasni}i sa svoja tri sina Elezom, Murtezom i Fatonom. Prema
pri~i Slavi{e Arsi}a koji je do{ao u Kojlovicu da izvu~e iz tog pakla roditeqe i
tetku, ti Albanci su bili do zuba naoru`ani. Imali su i bombe i kala{wikove, no`eve
zadenute za pojasom i pi{toqe. Delovali su zastra{uju}e.

- Ja sam bio na po~etku kolone i odjednom sam ~uo neku viku, a zatim rafale.
Okrenuo sam se i imao {ta da vidim - Krasni}i i wegovi sinovi su zajedno sa ovom dvo-
jicom  koje sam znao iz vi|ewa napali kolonu negde na sredini. Na onaj deo koji je ostao
zarobqen su zapucali i tada su smrtno stradali Dragan Jovanovi} (30), dva brata
Slavi{a (30) i Boban (20) Krsti} i svi oni koji su bili u kolima i na traktoru. Zajedno
sa Slavi{om bila je wegova supruga i troje dece i majka @ivka. Majku Dragana
Jovanovi}a, Mariju su ranili, ali ja ne znam {ta je sa wom daqe bilo. Bilo je mnogo
mrtvih i rawenih. Od {oka koji sam do`iveo ja ne znam ta~no ko je jo{ stradao. Bilo je
stra{no, ali je neverovatno kako su se na{e doju~era{we kom{ije odjednom pretvorile
u ubice i krvoloke. Dok sam `iv ta mi se slika ne}e izbrisati iz se}awa, a sa tim nije
lako `iveti. Pitam se ponekad kako se ose}aju kom{ije Krasni}i? Sawaju li svoje
`rtve? ^uju li jauke qudi i vrisak dece? Spavaju li mirno pored tako gnusno po~iwenog
zlo~ina? Progoni li ih savest? - pita se Slavi{a Arsi}.

J. Babi}



OTETA ISTINA

•OTETA ISTINA •  36 •OTETA ISTINA •  

Ubistva, kidnapovawa, paqevine
...obele`ili veliki srpski
praznikVIDOVDAN 
1999. GODINE

Dva-tri dana pre i posle
Vidovdana 1999. godine koji Srbi
nisu mogli da proslave na
uobi~ajen na~in jer su bili
zabarikidirani u svojim stanovi-
ma, u Pri{tini je stradalo na
desetine `iteqa srpske i neal-
banske nacionalnosti. Kao da su
hteli da im zagor~aju i onako
te{ke dane Albanci na Vidovdan
ubi{e Vladimira Jovanovi}a
(25), ote{e zatim Jelenu ^anovi}
(71), Petriju Piqevi} , Zorana
\o{i}a (56), Ru`icu Maksi},
Ru`u i Jovana Ivkovi}a, Branka
Marjanovi}a, izbeglice iz
Hrvatske \uru Bara}a (35) i
Nenada Prusca (30) Milana
Radi}a i mnoge druge. Taj najs-
tra{niji Vidovdan  za pri{tin-
ske Srbe (a ni{ta boqe nije bilo
i na ostalim prostorima Ko-
smeta) do~ekali su u dimu i pla-

menu koji je kuqao iz zapaqenih
srpskih i romskih ku}a, kukwavu
zbog ubijenih kao i u pani~nom
strahu i brizi za otete qude koji
okon~a{e u albanskim logorima i
mu~ili{tima. Kako je te{ko bilo
gledati razularenu masu mahom
obu~enu u crno, sa ponekim
ke~etom na glavi i orlovima na
ko{uqama koje je ponelo zlo.
I{li su gradskim ulicama
goweni mr`wom i `eqom da
uni{te sve {to i malo podse}a na
srpstvo. Kao i u Prizrenu, a
verovatno i u ostalim gradovima
i varo{icama Kosmeta i pri-
{tinski Albanci, a pogotovo
mnogobrojni do{qaci iz Alba-
nije i ovde su uzvikivali parole
“Nek izgori celo Kosovo, samo da
Srba nema i da se vi{e nikad ne
vrate”, “Smrt Srbima”, “@iveo
NATO i U^K”.To je bilo dovo-
qno i onima koji su se dvoumili
da li da odu ili ostanu da ~uvaju
stanove i ku}e da se opredele za
ovu prvu opciju i tako sa~uvaju
`ivote.

M.M.K.

Prizrenski Srbi naterani u egzodusVREME LUDILA
Nema~ki komandant

KFOR-a sa ~u|ewem konstatuje
da ku}e gore a qudi Albanci mirno
sede i ispijaju kafu

- @iveo sam s porodicom
u Prizrenu u ulici Branislava
Nu{i}a. To je bio stari deo
grada gde su `iveli autohtoni
Prizrenci. Kada je nastalo ono
zlo 1999. godine, po~e zatirawe
Srba i uni{tavawe imovine koju
su godinama sticali. Na{a su se
~ula privikla samo na oslu-
{kivawe koraka, pucwavu i
uru{avawe zapaqenih ku}a -
pri~ao nam je Ilija Pali} iz
Prizrena koji sada `ivi u
Kragujevcu. - U na{oj ulici osta-
la je tada samo jedna srpska ku}a u
kojoj je Mitra Jov~i} (70) ostala
da `ivi, ~vrsto re{ena da se oda-
tle ne pomera.
Posetio sam je kri{om i tada mi
je rekla da su joj Albanci
polomili ba{tensku ogradu,
poku{avaju}i da u|u u dvori{te.
Rekla mi je onako prepla{ena, da
je stalno obu~ena, da ne spava i da
se trese od straha jer se silno
boji da je ne napadnu. Posetio je i
jedan strani novinar koji mi je
zapawen doga|ajima pri~ao da ne
shvata kakvi su to qudski umovi
koji se grohotom smeju dok
unesre}eni Srbin o~ajni~ki gasi
po`ar na svojoj ku}i. Kad je upi-
tao de~aka ~ije su to ku}e dobio je
odgovor da Albanci pale ku}e da
se Srbi vi{e ne vrate. Posle
nekoliko dana u istom tom
carskom Prizrenu komandant
nema~kog KFOR-a Ditmar Je-
zeri~ (poreklom Lu`i~ki Srbin)
ka`e da je samo u jednom danu
zapaqeno 30 srpskih  domova.
“Qudi koji posmatraju po`are
pona{aju se kao da slave. Igraju
(Albanci) na ulici, ispijaju pi}e
i kafu, dok ku}e plamte. To je -
ludilo!...
Ta~no, ono vreme bilo je vreme
ludila, i trebalo ga je pre`iveti.
A mnogi nisu...

S.Mitrovi}

Kosovska ravnica u prvoj polovini 1999. godine postala grobnicaNI BO@URI NISU PROCVETALI
- Bombardovawe je bilo bo`ja milost prema onome jadu {to nas sna|e

od Albanaca posle dolaska KFOR-a. Svaki dan kao na klawe nasilno odlazi{e
Srbi jedan po jedan. Bez da se vrate. Jadan li je narod ostavqen od svih pa i od
dr`ave, koja ga jo{ zaustavqa{e da u|e u Srbiju. Ovi nas terori{u, na{i nas
vra}aju, pa kud }e siroti qudi. Mnogi su ~ekaju}i da nas puste da pobegnemo iz
pakla umrli u kolima i na traktorima. Be{e to golemi belaj, ne ponovilo se
nikom, pa ni du{maninu - pri~ao nam je starina Stanoje Popovi}
nagla{avaju}i da te godine na Gazimestanu ni bo`uri nisu procvetali, od jada
i tuge. Istovremeno su na Oplencu, Topoli i Ora{cu po drugi put procvetale
vi{we, {to se po prvi put de{avalo u tom delu [umadije. Je li to neki bo`ji
znak, ne znam vam kazati. Ispri~ao nam je da mu je prolaze}i kroz Podujevo
jedan od saputnika u kombiju pokazao ku}u gde sama `ivi osamdesetsedmogo-
di{wa Jelena ^imburovi}. Trpela je neverovatne pretwe od Albanaca, ali nije
htela nikud iz svoga stana u samom centru na koji su mnogi “bacili merak”.
Pri~ala je da je stawe u kom se na{la gore od oba svetska rata jer je u wima bilo
kakvih takvih pravila. ^uvao je {kots-
ki KFOR kao i preostale dve starice
Jelicu Miqanovi} (72) koja je izbegla
kod Jelene i Marija Labus (76) koja je
~uvala svoj stan u drugom delu grada.
Wih tri i dva starija Srbina Bora
Luki} koji je `iveo kod autobuske stan-
ice i Mi{a @ivi} na putu prema crkvi
bili su jedini srpski `iteqi u
Podujevu u junu 1999. godine.
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Stradawe Veselina Radulovi}a iz
Pri{tinePREPUKLO JE SRCE
VESKOVO

Grupa Albanaca upala je 6.
jula 1999. godine u stan Veselina
Radulovi}a, {efa menze u
Fabrici amortizera u
Pri{tini. Poku{ali su da ga
nasilno izvedu i uzurpiraju mu
stan. On ih je isterao uz pretwu
oru`jem i pomislio da je to samo
jedan od mnogobrojnih poku{aja
da se on, ali wegove kom{ije
isteraju. Nije ~estito ni seo da se
povrati od wihovog nasilni~kog
pona{awa kad je za~uo veliku
viku i razvaqivawe vrata. Bili

su to pripadnici KFOR-a koje su
nasilnici Albanci pozvali i
prijavili im da Veselin poseduje
oru`je. Do{li su do wega
pu{kama na gotovs i zapo~eli
hap{ewe. Dok su mu stavqali
lisice na ruke do`iveo je sr~ani
udar. Wije wegovo srce moglo da
prihvati nepravdu, nemo} i jad.
Prepuklo je Veselinovo srce jer
nije mogao da prihvati da
mirovwaci {tite razbojnike i
huligane, a wihove `rtve trpaju u
zatvor. Veselin po~iva u Crnoj
Gori kao i mnogi wegovi sunarod-
nici koji nisu imali sre}e da
izbegnu teror albanskih ekstrem-
ista.

M.M.K.
Stradawe seqana de~anske op{tineSAHRAWEN, PA PROGLA[EN NESTALIM

Nakon ekshumacije tela Milovana Vlahovi}a utvr|eno da to nije on, pa je 2006. godine
progla{en nestalim licem

Milica Radunovi} (1938) iz sela Da{inovica u De~anskoj
op{tini pobegla je pred pripadnicima OVK u Gorwi Rati{.
Stigla je rano ujutro 21. aprila 1998. godine u ku}u Milovana i
Milke Vlahovi}.

-Samo {to je sela i po~ela da pri~a {ta se de{ava u Da{inovcu
u selo su u{li Albanci, pripadnici OVK, uniformisani i
naoru`ani. Iako je to bila 1998. godina, oni se nisu skrivali ve}
su bez straha od srpske policije
i{li od sela do sela i terorisali
Srbe. Po~eli su da pucaju i pretre-
saju ku}e - izjavila su nakon bekst-
va iz sela deca Milkina i
Milovanova, Nada, Novak i

Milojica Vlahovi}. Ube|ivali su ih da be`e ali ni roditeqi
niti Milica to nisu hteli. Sklonili su se (na wihov savet) iz
sela a oni su ostali u ku}i. Vi{e ih nisu videli. Odvedeni su iz
ku}e. Kada se negde prvom polovinom septembra u hotelu
“Pa{trik” izlagala ode}a ekshumiranih tela iz Radowi~kog jez-
era prepoznali su o~evu ode}u. Telo oca predato im je 19. septem-
bra 1998. godine. Sahrana je obavqena u Pe}i, jer se u selo nije
moglo od “OVK”.
Posle gotovo osam godina u junu 2006. godine ekshumirano je
Milovanovo telo, a nakon identifikacije DNK analizom, utvr|eno je da to nisu wegovi posmrt-
ni ostaci. Jo{ se vodi kao nestao i Me|unarodni komitet Crvenog krsta ima ga u svojoj eviden-
ciji. Tokom 2004. godine sa grobqa Piskote kod \akovice identifikovana je Milka koja je
prona|ena u kanalu Radowi~kog jezera. Preuzeto je 28. 10. 2004. godine i sahraweno sutradan u
Gorwem Milanovcu. O Milici Radunovi} se jo{ uvek ni{ta ne zna. I wu kao i Milovana Crveni
krst ima na spisku nestalih. V.V.J.

PO[LA NA PARASTOSDa je kojim slu~ajem prihvati-la ponudu Dostane [migi} iz Srbiceda ga poveze svojim kolima, verovatnobi Vlada Kosti} danas bio na spiskukidnapovanih i nestalih lica. Naime,Dostana, koja je radila u Zavodu zazapo{qavawe u Srbici po prirodiposla poznavala mnoge qude, mnogo jedobrog ~inila i svi su je po{tovali.Godinu dana pred rat ona se uputila svo-jim kolima ka selu Leo~anu na ~etrdese-todnevnicu smrti svoje babe. Kod selaGorwa Klina susre}e Vladu Krsti}akoji je odbio da ga poveze jer je smatraoda je put autobusom sigurniji. On jeposledwi koji je video, a ona je i daqe naevidenciji nestalih. Nakon wenog nes-tanka grupa OVK u{la je u naseqe gde su`iveli [migi}i. Trideset [migi}a jeve} bilo izbeglo i ostalo ih je samopetoro. Svi sem Dostanine majke supobijeni i vode se kao nestali.T.Luki}
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Majci otetog Sini{e Blagojevi}a kom{ija Albanac rekao:“ON KOPA ROVOVE, KOSI TRAVU I HRANI SVIWE”
Punih trinaest godina porodica Blagojevi} postavqa pitawe gde je zato~en Sini{a
Sa trideset dve godine Sini{a Blagojevi} je smatrao da je postigao dosta toga u `ivotu i

da je relativno sre}an ~ovek. Nije imao nikakvih `ivotnih problema, radio je u javnom preduze}u
“Srbija {ume” u lovi{tu Lipovica u predivnoj prirodi, bio sre}no o`ewen, imao dve preslatke
devoj~ice, `iveo u stanu pri {umskom gazdinstvu i ni{ta vi{e nije `eleo. Imao je dovoqno za
`ivot i bilo mu je lepo u svom selu Kraji{tu kraj Lipqana.Jednog dana u junu 1998. godine zatekao
je svoj stan obijen. Stvari su bile ispreturane i razbacane, a kom{ije su mu rekle da je “bio OVK
u pretresu”.
Nakon toga 19. juna prelazi sa porodicom u Lapqe Selo, ra~unaju}i da su i on i porodica tamo
bezbedniji.
Pet dana nakon selidbe odlazi u Lipovicu na posao da slu`benim
prevozom doveze sviwe. Nije se vratio, {to je zabrinulo wegovu
porodicu. Prijavili su Sini{in nestanak i uporedo sa policijom
poveli sopstvenu istragu u nadi da }e ga na}i. Sini{ina majka je
nakon deset dana srela kom{iju Albanca i po`alila mu se na
nesre}u koja je zadesila. Na to joj je on odgovorio: “Ne brini
kom{iko, Sini{a je dobro, kopa rovove, kosi travu i hrani
sviwe” i brzo se udaqio. Stajala je kao ukopana. “Zna~i on je u
nekom logoru ili zatvoru razmi{qala je. Ali gde?” To pitawe je
ostalo bez odgovora punih trinaest godina.

M.M.K.
Posle otmice i mu~ewa Svetozar Anti} oslobo|en izbacivawem iz
kola IMAO JE VELIKU SRE]U

Me|u mu~iteqima bio je i Svetozarev prvi kom{ija Rexa, biv{i
oficir JNA koji je poku{ao da se maskira

Za razliku od svojih sugra|ana Predraga Radovi}a, @ivojina i
Jugoslava Ili}a koji su kidnapovani oko 20. juna i ubijenog izbeglice
iz Krajine Mila Vukasa u Novom Brdu, Svetozar Anti} iz Gwilana je
ipak imao sre}e. Pre`iveo je. Naime, sat po pono}i otet je 23. juna iz
svoje ku}e u ulici Abaza Ajetija u Gwilanu. Kidnaperi su ga odveli u
internat odakle su nekoliko dana isterane izbeglice iz Kninske kra-
jine. Internat poznat kao zlokobno mu~ili{te Srba bio je pun otetih
qudi i `ena. Mislio je da mu se bli`i kraj jer odatle je malo ko
iza{ao na slobodu.
Puna ~etiri sata mu~en je i prebijan, nad wime su se i`ivqavali na
najrazli~itije na~ine. Oko pet sati su ga strpali u kola i krenuli
wemu nepoznatim pravcem. Iznenada su otvorili vrata i iz kola u
pokretu izbacili ga na put. A minut pre toga su mu dali rok da se
najkasnije do devet sati izgubi iz Gwilana i da iz ku}e sme da iznese
samo dve plasti~ne kese. Nakon {to se jedva dovukao do ku}e spakovali
su se i iselili. Istog dana wegova i ku}a wegovog brata su opqa~kane
i zapaqene. Govore}i o golgoti koju je pre`iveo Svetozar je pomenuo i
ime svoga bliskog kom{ije Rexe biv{eg oficira JNA, kao jednog od
svojih mu~iteqa. Da li ga je bilo sramota, ili je znao da }e me pustiti
Svo vreme je krio svoje lice crnom maskom ali ga je on poznao. U to
vreme su svi zlo~ini Albanaca nad Srbima prolazili neka`weno.

N.M.

Goran @ivi} otet 1998. godine u
Lipqanu
JEDINI TRAG PAPU^E

Lipqanac Goran @ivi}
radio je sve do 21. jula 1998. godine
kao portir na obezbe|ewu
Termoelektrane “Obili}”. Imao je
28 godina i u tom gradi}u `iveo sa
dvojicom bra}e. Krenuo je rano
ujutro na pijacu da pokupuje neke
namirnice. Nakon kupovine svratio
je u kafanu ~iji je vlasnik Novica
Ba`idarevi} i tamo posedeo s nekim
qudima.
Prolaze}i pored ambulante
Goranovu sestru je zaustavila jedna
Albanka i saop{tila joj da su joj
brata tri Albanca ugurala u kola i
da je on vikao za pomo} i suprot-
stavqaju}i se wima. Niko od pro-
laznika nije reagovao niti je zvao
policiju.

-Sve mu se po putu prosulo
vo}e, povr}e, namirnice koje je
kupio, ~ak su mu i ~arape ostale na
asfaltu - pri~ala je ta Albanka.
Istog trenutka Goranova sestra je
prijavila wegovu otmicu, tra`ila
je bilo kakav trag gde bi mogao da
bude, ali do dana{weg dana on nije
prona|en. M.M.K.
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