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 Вашингтон -- Спољнополитички одбор америчког Конгреса поново је у среду усвојио
резолуцију којом од Србије тражи да реши случај убиства тројице браће Битићи.

  

  Иљиј, Агрон и Мехмет Битићи су амерички држављани убијени у Србији 1999.  

Како је пренела приштинска Бота сот, резолуција је поново усвојена с циљем да се на
Србију извршти притисак да се убице браће Битићи приведу правди.

  

"Неприхватљиво је да ниједна особа никада није проглашена кривом за убиство браће
Битићи или било којих других злочина повезаних са њиховом смрћу и да се нико не
суочава са оптужбама за те злочине", наводи се, између осталог, у резолуцији.

  

Наводи се да би Србија решење овог убиства требало да постави као приоритет за
истрагу и кривично гоњење оних за које верују да су одговорни за овај злочин.

  

Такође, се каже да би напредак у решавању овог случаја требало да "остане значајан
фактор који одређује даљи развој америчко-српских односа".

  

Иста резолуција усвојена је прошле године у овом одбору, али је морала да буде
потврђена из процедуралних разлога.
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Браћа Јили, Мехмет и Агрон Битићи били су амерички држављани који су 1999. ушли у
Србију да би се придружили ОВК и борили против српских снага безбедности.

  

  

По завршетку рата, они су 26. јуна 1999. покушали у цивилним оделима да помогну двема
ромским породицама из Призрена да са Косова пређу у централну Србију. Тада су
ухапшени због "илегалног уласка у земљу" (Југославију) и сутрадан су прекршајно
осуђени на суду у Прокупљу на 15 дана затвора.

  

Одобрено им је да из притвора изађу три дана раније, али су, уместо да буду пуштени на
слободу, одведени у базу Специјалних антитерористичких јединица МУП-а Србије у
Петровом Селу где су убијени, а потом покопани у масовну гробницу у којој су већ била
тела косовских Албанаца.

  

Њихова тела су откривена јула 2001. у масовној гробници у Петровом Селу. Тела су
пронађена с везаним рукама и с ранама од испаљених метака на потиљцима.

  

(Б92-Танјуг)

  

 2 / 2


