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На корицама: Обележавање Међународног дана несталих.
Према подацима Међународног комитета Црвеног крста, од почетка
сукоба у бившој Југославији 1991, још увек се трага за 9.969 људи,
саопштено је на послењој конференцији поводом Међународног
дана несталих, одржаној 30. августа 2021. године.
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УДРУЖЕЊЕ ПОРОДИЦА КИДНАПОВАНИХ И
НЕСТАЛИХ ЛИЦА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ЈЕ
НЕПРОФИТНА, НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ХУМАНИТАРНОГ КАРАКТЕРА И ИМА ЗА ЦИЉ
РАСВЕТЉАВАЊЕ СУДБИНА ОТЕТИХ И НЕСТА-
ЛИХ.

Удружење искључује политички ангажман и
страначко промотерство, не лицитира са жртвама,
нити злоупотребљава несрећу.

Наше Удружење је основано марта 2000. године
у Београду са циљем проналажења и расветља-
вања судбина киднапованих и несталих лица на
Косову и Метохији од 1998. године до данас од
стране наоружаних и униформисаних лица која
себе називају ОВК, а који су након доласка миро-
вних снага легализовани у Косовски заштитни кор-
пус. Ради боље комуникације са породицама
Удружење има своје подканцеларије у Нишу, Кра-
љеву, Грачаници (Косовска Митровица и Велика
Хоча).

Породична удружења несталих лица из Босне и Херцего-
вине, Хрватске, Косова, Црне Горе и Србије потписала су Ме-
морандум о разумевању (МОР) о успостављању Регионалне
координационе мреже. У Сарајеву, 17. марта 2022.
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На основу статистичке обраде коју је сачинило
наше Удружење, од укупног броја киднапованих
и несталих лица, 20% је нестало пре НАТО агре-
сије, 5% за време агресије а 75% након доласка
мировних снага.

Отета и нестала лица су припадници свих на-
рода, националних мањина, етничких заједница,
као и свих конфесија: Срби, Црногорци, Мусли-
мани, Турци, Роми, Горанци, као и известан број
Албанаца и страних држављана.

Жртве су отимане и одвођене у непознатом пра-
вцу, особе различите старосне структуре: деца,
жене, старци, одрасли, професори универзитета,
лекари, новинари, студенти, ученици, занатлије,
пољопривредници, уметници, свештеници, припа-
дници МУП-а, војске...

Отимани су чак и болесници – инвалиди раз-
личитих категорија, ретардиране личности, ду-
шевно поремећене особе, лица оболела од неи-
злечивих болести...

Обележавање 22-годишњице оснивања Удружења. Конфе-
ренција за новинаре, Прес центар, Београд, 14. март 2022.  На
прес конференцији промовисана је публикација Отета истина и
одржана презентација филма Чекајући Давора.
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Мапа масовних гробница и зона одго
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она одговорности команданата ОВК-а
Извор: КФОР, 13. јул 1999.
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Насилна лишавања слободе и убиства су вршена
у породичним кућама, на радним местима, у за-
седама у саобраћају и на другим јавним местима.
Наше Удружење поседује податке о временима и
начинима отмица, прикупљене од најближих
сродника и непосредних сведока.

Током свих ових година пристизале су инфор-
мације да су киднапована и нестала лица држана
у логорима или приватним затворима на Косову и
Метохији, Македонији и Албанији.

Проблем несталих и киднапованих лица протек-
лих година пролазио је кроз разне фазе: од хума-
нитарне катастрофе, преко политике, све до
интерпретације у књизи бившег тужиоца Хашког
Трибунала, Карле дел Понте „Лов, ја и ратни зло-
чинци“, о трговини људским органима.

Још од трагичних отмица 1998. године доказано
је постојање тајних логора и затвора на Косову и
Метохији и у Албанији. До 12. јуна 1999. тражимо
одговорност од наше државе. Након тога, насту-

У Филму Чекајући Давора говори мајка киднапованог
сина Давора Ристића, Координатор канцеларије Удру-
жења у Нишу Гордана Ристић. Цео филм, потресну исповест,
погледајте на:  http://otetaistina.org.rs/
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пила је одговорност КФОР-а и УНМИК-а јер су
они дошли након потписане Резолуције Савета
безбедности УН 1244 да обезбеде ред и мир, спро-
воде и осигурају безбедност свих грађана.

Након пријава породица о нестанку војници
КФОР-а и УНМИК-а су били у обавези да истраже
све локације, изврше рацију и ослободе на стотине
киднапованих Срба, Рома, Албанаца и других.
Могли су да спасу људске животе, а у пракси су
били само посматрачи егзодуса, као и МКЦК који
није поштовао Женевску Конвенцију и II допунски
протокол који штити људски живот и хуманитарно
право, као и да испоштују Резолуцију о присилном
притварању. У то време Међународни Комитет
Црвеног Крста је био присутан и у Албанији и на
Косову и Метохији и Македонији, а ми и данас не-
мамо списак посећиваних затворених Срба и
осталих.

Информације да су у Албанији постојала места
ужаса и криминала у којима су бескрупулозно

Владика аустријско швајцарски Андреј Ћилерџић је 26. феб-
руара, на Задушнице, обишао Ораховац, Велику Хочу и Зо-
чиште. Обишао је Српско православно гробље и уверио се на лицу
места како страдање српских гробаља на КиМ још увек траје.
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убијани Срби и други ради трговине органима
буди код нас чланова породица најцрњу могућу
стрепњу да су и они били жртве трговине орга-
нима. Али, нада да је неко успео да преживи по-
стоји.

УНМИК полиција је потврдила да је само на Ко-
сову и Метохији постојало 144 логора, тајних за-
твора.

Није испоштована Резолуција Интерпола као ни
три Протокола о сарадњи српске полиције и
УНМИК-а по питању заједничких акција на терену
и рација у објектима за које се знало да су тајни
затвори и логори.

До данас је идентификовано ДНК анализом 379
посмртних остатака, а непозната је судбина око
570 особа.

Отварањем архива свих надлежних институција
Власти и Међународних организација убрзао би
се процес расветљавања судбина киднапованих и
несталих лица на Косову и Метохији. Предлажемо

Сваког 22. јуна обележавамо годишњицу од нестанка бела-
ћевачких рудара. Киднаповање рудара са копа “Белаћевац”
прво је у низу масовних киднаповања Срба на Косову и Метохији
од припадника терористичке ОВК.
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формирање јединствене базе података поједи-
начно за сваку киднаповану и несталу особу.

Предлажемо покретање истражних радњи и од-
говорности за киднаповање, мучење и присилно
затварање Срба и осталих на Косову и Метохији
од стране СБ УН јер су они били гарант мира
након јуна 1999. године. Подржавамо формирање
Специјалног суда за злочине ОВК-а.

Откривене масовне гробнице Клечка /1998./, Ра-
доњићко језеро /1998./, Глођане /1998./, Волујак
рудник /1998./ , Пећина Волујак /2005./, Мали-
шево /2005./ су стратишта где су пронађени по-
смртни остаци претежно Срба и осталих, убијених
од стране припадника ОВК-а – НИКО НИЈЕ ОСУ-
ЂЕН.

За егзодус, киднаповања, нестанке и убиства
након доласка КФОР и УНМИК одговорни су ге-
нерали држава контигената и администратори
УНМИК-а јер нису испоштовали Резолуцију СБ УН
1244 која је гарантовала сигурност и безбедност

Уз подршку Програма Ује-
дињених нација за развој
(UNDP) у Србији, у оквиру „Про-
јекта подршке у трагању за несталим
лицима у Репубици Србији“ у мају месецу објавили
смо публикацију Отета истина. Публикација садржи све
активности Удружења од јануара 2021. до марта 2022. године. За свој
бесплатан примерак годишњака Отета истина позовите:
(011) 3285 025, или пишите: udruženjekidnest@yahoo.com
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свим грађанима Косова и Метохије.
Најмање што Уједињене нације могу да пруже

породицама које су остале без својих чланова је
материјална надокнада за душевни бол, извињење
због неправедног губитка и меморијални центар
жртвама.

Осим трагања за киднапованим и несталим осо-
бама Удружење није у могућности да се стара о
економском и социјалном положају породица. И
након 23 године од престанка сукоба на Косову и
Метохији не постоји Закон о несталим лицима у
Републици Србији упркос нашим многобројним
захтевима надлежним министарствима.

Удружење присуствује примопредајама земних
остатака као подршка члановима породица и у
већини случајева делегације присуствују сахранама.

Обележавамо датуме масовних киднаповања
парастосом и полагањем цвећа: 22. јуни – Дан
киднапованих рудара Белаћевца-Обилић; 24. јуни
– Дан киднаповања медицинских радника; 28.

10. децембар: Међународни дан људских права. Декларација
потписана у Лондону 2018. обавезује државе региона да: државне
власти омогуће убрзано решавање судбине несталих, поштовање
достојанства жртава, права преживелих чланова породица, спро-
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јуни – Парастос свим жртвама; 18. јули – Дан
страдања Ораховачке групе 1998.; 30. август –
Међународни дан несталих; 10. децембар – Ме-
ђународни дан људских права

Од оснивања, Удружење учествује на свим ре-
гионалним конференцијама у организацији
ИЦМП, где су се истицали слични или исти про-
блеми и препреке у процесу ексхумација и иден-
тификација несталих лица. То нас је подстакло да
се умрежимо и јединствено наступамо са циљем
убрзања процеса тражења несталих и оствари-
вању права њихових породица.

Удружење је чланица Координације српских
удружења са простора бивше Југославије, Регио-
налне координације, Евро – медитеранске орга-
низације ФЕМЕД, одржава редовне састанке са
представницима Удружења породица Албанаца уз
подршку ИЦМП.

Наш рад и активности можете пратити и на интернет адреси:
www.otetaistina.org.rs

вођење кривично-правног поступка против починилаца злочина,
да УН омогуће обештећење жртвама.
До данас нисмо сазнали податке о ЕУЛЕКС-овим истрагама у
Албанији и жртвама трговине органима.
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Канцеларија Београд: Сремска 6/4 Београд, Tел./Факс: 011 3285 025
Web: www.otetaistina.org.rs, E-mail: udruzenjekidnest@yahoo.com


