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КОСОВСКА МИТРОВИЦА - У цркви Пресвете Богородице у Гораждевцу данас је служен
парастос поводом десет година од убиства двоје и рањавања четворо српске дјеце на
ријеци Бистрици којем је, осим родбине и пријатеља страдалих, присуствовао и директор
Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију Александар Вулин.

  

  

Вулин је, обраћајући се окупљенима, рекао да је у историји тешко наћи злочин над
Србима попут овога над српском дјецом у Гораждевцу.

  

"Прошло је десет година, а ми немамо никакав траг шта се десило, ко их је побио и по
чијем налогу. Њих није убио нико ко није одавде са ове земље и он је, вероватно, и данас
овде", додао је Вулин.

  

Он је критиковао представнике Еулекса што нису дошли да се поклоне сјенима
страдалих српских дјечака.

  

"Срамота ме је у њихово име. Ја тражим од Еулекса да поново отвори истрагу о убиству
српске деце или да признају да не могу да расветле ниједан од злочина почињених над
Србима. Ако то не могу, онда се питамо одакле им ауторитет да суде Србима, јер су на
ову земљу примљени нашом вољом и уз нашу сагласност", истакао је Вулин.
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Он је додао да је српско руководство вјеровало и да, као и сви Срби, вјерује да не
постоји националност починиоца злочина или жртве, већ само злочинац и жртва.

  

"Тражим да Еулекс обнови истрагу по цену даљег њиховог опстанка на Косову и
Метохији и да дају одговор да ли су спремни да проведу задату мисију или не", поручио
је Вулин, наводећи да се паралелено, уз знање Еулекса, сачињавају спискови Срба
оптужених за злочине на Косову и тиме спречава јединство Срба и њихов излазак на
локалне изборе 3. новембра.

  

Његово преосвештенство епископ рашко-призренски и косовско-метохијски Теодосије,
који је служио парастос, рекао је да је убиство српске дјеце у Гораждевцу најстрашнији
злочин почињен над Србима на Косову и Метохији и да неко тај злочин покушава
прикрити јер му је стало да злочинци остану на слободи.

  

"Све док су они на слободи, постоји опасност да ће злочин бити поновљен и зато Еулекс
и међународне власти, а посебно наше, морају учинити све да се налогодавци и
починиоци пронађу и изведу пред лице правде, јер се само тако могу створити услови за
повратак поверења, опстанак и повратак Срба", рекао владика Теодосије.

  

Породица убијеног Ивана Јововића, не жели да говори о њиховој трагедији, иако знају
ко су починиоци и наредбодавци.

  

"Коме и зашто да више било шта кажемо. Све смо рекли, све се зна. Зна се и ко је
наручио и ко извршио злочин, али нема оних који би их извели пред лице правде", каже
Иванова мајка Спасенија.

  

Милисав Дакић, отац убијеног Пантелије, рекао је Срни да је од Еулекса добио
комплетну документацију о истрази коју су водили Унмик и Еулекс истражиоци.

  

"Осам истрага је проведено, верујем да су се покајали што су ми документацију

 2 / 4



Александар Вулин: Срамота ме што се представници Еулекса нису поклонили сенима страдалих српских дечака
уторак, 13 август 2013 15:57

очигледно грешком дали са именима осумњичених", додао је Дакић, напомињући да се
плаши да каже њихова имена јер, како је рекао, данас слободно "шетају" по Косову и
Метохији.

  

Наводећи да то знају и Еулекс и Министарство унутрашњих послова Србије, Дакић је
рекао да је један од двојице који су директно осумњичени побјегао у Њемачку.

  

Милић Милићевић, пријатељ Јововића и Дакића, каже да је огорчен јер је мјесто
злочина над српском дјецом - "Гораждевачке шумарице" претворено у депонију смећа.

  

"Ни старе, ни нове власти ове наше гораждевачке нису схватиле да је бистрички злочин
легитимација Срба и свеколиког српства. До данас нису смогли снаге да бар поставимо
спомен-плочу, оградимо купалиште-страдалиште и себи и будућим генерацијама
оставимо запис да су на Бистрици страдала двојица српских дјечака, а четворо рањено
са доживотним последицама", рекао је Милићевић Срни.

  

Предсједник српске општине Пећ са измјештним сједиштем у Гораждевцу Милош
Димитријевић рекао је да се ради о приватном земљишту, али је обећао да ће урадити
све да се бар на дијелу "купалишта-страдалишта" које припада државном земљишту
постави спомен-плоча као знак сјећања на страдале српске дјечаке.

  

У Гораждевцу код Пећи на Косову и Метохији 13. августа 2003. године убијено је двоје и
рањено четворо српске дјеце на купању у ријеци Бистрици.

  

Нападачи су на дјецу пуцали из пушкомитраљеза и убили Пантелију Дакића /13/ и Ивана
Јововића /19/, а тешко ранили Ђорђа Угреновића /20/, Богдана Букумирића /14/, Марка
Богићевића /12/ и Драгану Србљак /13/.

  

За напад на српску дјецу, која су се купала на ријеци, још нико није одговарао, а истрага
је, због недостатка доказа, затворена крајем 2010. године.
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Нападачи никада нису нађени, упркос обећању тадашњег шефа Унмика да ће
"преврнути сваки камен како би нашао убице".

  

Истрагу је због недостатка доказа затворио Еулекс, који је тај случај преузео од Унмика
по доласку на Косово и Метохију.

  

(Срна)
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