
Супруга Омера Мехића: Разочарана сам извештајем Војне комисије, мој Омер никада није пио; Господа у Београду су рекла своје, а народ ће рећи своје
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Славица Мехић: Омер je имао заказан лекарски преглед 19. марта, због којег је био
у одређеном режиму исхране, који је искључивао алкохол

  

Породице погинулих пилота и медицинских радника у неверици су због резултата
Комисије за испитивање узрока настанка ванредног догађаја хеликоптера Ми-17.

  

  

Чланови породица погинулих скептични су кад су у питању резултати обдукције. Како
истичу, није јасно откуд се тек сада, више од две недеље након обдукције, појавила
информација о алкохолу у крви.

  

Славица Мехић, удовица мајора Омера Мехића, како каже за "Дневник", не жели да
коментарише резултате истраге који су објављени у петак.

  

Иако је до сада јавно изрекла само једну реченицу, њена изјава ипак ових дана пуни
новинске ступце, мада, како каже, није адекватно пренета.

  

"Заиста, извештај не бих коментарисала. Оно што могу да кажем јесте да је Омер имао
заказан лекарски комисијски преглед 19. марта, због којег је месец дана био у
одређеном режиму исхране, који је искључивао газирана пића и алкохол, уз додатне
физичке активности. Мислим, што се тиче наводно пронађених промила алкохола у крви,
да Војска, као озбиљна институција, не би себи тако нешто дозволила. У техничке и
стручне детаље не бих улазила, о томе би, уверена сам, могле више да кажу Омерове
колеге или неко други из струке", каже Славица Мехић.
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Шефка Љајић, удовица лекара Џевада Љајића, који је с још петорицом људи и бебом
страдао у хеликоптерској несрећи, не жели да поверује у обдукциони налаз да је
пилотима пронађено 0,68 промила алкохола у крви. Виолета, супруга страдалог
медицинског техничара Мирослава Веселиновића, каже да више није битно ко је крив јер
њих ништа не може вратити.

  

Подсетимо, Више јавно тужилаштво саопштило је да су чланови посаде примарно
одговорни за пад хеликоптера Ми-17, али да постоје сумње да део одговорности сносе
друга војна и цивилна лица.

  

(Дневник.рс)

  

Породица Мехић: Господа у Београду су рекла своје, а народ ће рећи своје

  

  

У згради у којој је становао пилот Омер Мехић у Новом Саду јуче је било сабласно.
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Извештај обдукције показује да је у његовој крви нађено 0,68 промила алкохола (1,3
промила у урину), а у извештају се то наводи као један од чинилаца одговорних за
трагедију. Млађи човек који је отворио врата његовог дома репортерима “Блица” рекао
је да Мехићи немају коментар.

  

- Рекли смо све што смо имали. Господа у Београду су рекла своје, а народ ће рећи своје.
Питајте господу у Београду за коментар - рекао је представник породице Мехић.

  

У Новом Пазару посетили смо удовице погинулих лекара Џевада Љајића и медицинског
техничара Мирослава Веселиновића. Шефка и Виолета још нису добиле извештаје.

  

- Не гледам телевизију, не пратим медије и не знам шта се дешава у истрази. Никакве
извештаје нисмо добили, нико нам се није обраћао из Војске или Министарства одбране.
Волела бих да знам шта се десило, али не да бих неког окривила за Мићину смрт, већ да
бисмо деца и ја знали праву истину - прича Виолета.

  

Иначе, удовица Мирослава Веселиновића пре пар дана је почела да ради у Општој
болници у Новом Пазару у којој је њен покојни супруг радио. Супруга анестезиолога
Шефка Љајић није била расположена за разговор са медијима, али смо од рођака
сазнали да ни она није добила никакве информације о паду хеликоптера.
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  Коментар породице летача-техничара Небојше Драјића, који је према извештају у времелета имао 0,37 промила алкохола у крви, јуче нисмо успели да добијемо: у њиховојпородичној кући у селу Јакаљ у Бајиној Башти нико се није јављао на телефон.  Супруга и двоје деце страдалог механичара-летача Ивана Милутиновића напустили сустан у Београду.  - Иванова супруга није ту. Цела породица је отишла из стана и они не могу да причају отоме. Ја сам само гост овде, чувам им кућу - рекла је жена која се јавила на њиховтелефон.  Супруга Омера Мехића: Разочарана сам извештајем Војне комисије, мој Омерникада није пио  Супруга Омера Мехића, Славица, откако је изгубила супруга ретко коме отвара вратасвог стана у Новом Саду.  Супруга Омера Мехића разочарана је много извештајем Војне комисије о падухеликоптера. Она каже да њен супруг никада није пио и да је живео за Војску.  

  - Да је мој Омер стварно био пијан, као што кажу, зашто то нису саопштили други данпосле трагедије, када је завршена обдукција, него после више од две недеље. Због чегаим је требало толико времена да кажу? До јуче је био херој, а данас испаде он кривац засмрт свих у хеликоптеру, каже Омерова супруга Славица.  Она тврди да Омер никада није пио.  - Толике године сам провела са њим у браку, ваљда познајем свог мужа. Он је имаовојнички режим живота, строго је водио рачуна и пазио шта једе, сваки дан је пешачио,каже Славица за "Курир".  Славица је са Омером како каже провела предивних 18 година у браку, из којег има двасина Давида (17) и Дениса (14).  - Ево вам само један пример да он није пио. Старији син Давид, који је репрезентативацу одбојци, вратио се са такмичења из Турске. Тада је донео Омеру два пива, то је било 4.марта. Омер их је само погледао и ставио у фрижидер. Није узео да их попије, иако их једонео његов миљеник. И дан данас та пива стоје. А не да је пио на радном месту, кажеСлавица.  Она каже да је очекивала неки сумњив извештај, али овако нешто јој "није у сну нијепало". Овај извештај ју је запрепастио и потпуно сломио његове родитеље, оца Рамиза имајку Фатиму.  

  Омеров отац такође тврди да Омер никада није пио, као и да је био частан официр, којије био свестан колико је његов посао опасан и са алкохолом се никада не би играо.  - Нисам то очекивао. Прво, мој син никада није пио. То да буде јасно. Никад алкохол нијетрошио. То што су написали је немогуће. Апсолутно немогуће! И то ће вам рећи сви којису Омера познавали. Он је био свестан свог посла, свестан тога што ради. Окривити такољуде који не могу да се бране... Мртва уста не говоре. Нема ту душе, одговорно тврдим ито могу крвљу потписати да мој син алкохол није трошио.  

  Можда их је срамота  НИКО ИЗ ВОЈСКЕ НАМ НИЈЕ ДОШАО  Славица Мехић каже и да је нико из Војске није обавестио о извештају.  - Нико се није удостојио да ми саопшти. Нико од њих више није ни долазио послесахране. О том срамном извештају обавестио ме је рођак јер сте ви контактирали са њим.Питам се да ли неко ко је познавао Омера може да поверује у то. Знам да је живео завојску и спасавање људских живота. Био је јунак. Не само наш него свачији. А сада некобаца љагу на њега - закључује Славица.  Породице страдалог лекара и техничара сумњају у тврдње да су пилоти пили  БЕОГРАД - Шефка Љајић, удовица лекара Џевада Љајића, који је са још петорицомљуди и бебом страдао у хеликоптерској несрећи, не жели да поверује у обдукциониналаз да је пилотима пронађено 0,68 промила алкохола у крви.  Како је за Курир испричала њена рођена сестра, Шефка је из медија сазнала шта пише уизвештају.  - Најлакше је окривити оног кога нема. Ми не верујемо у тај извештај, шокирани смо. Акоје то и тачно, зашто се толико чекало, што одмах нису рекли за тај алкохол? Све је ту исумњиво и тужно - прича наша саговорница. Њена сестра Шефка, удовица страдалогдоктора Џевада Љајића, нема још снаге да проговори за медије.  

  - Она као да је по други пут изгубила супруга. Чекала је истину, а добили смо овакавизвештај. Чак су је из војске питали да ли жели да јој, када буде готов, донесу тајизвештај. Рекла је да захтева, а не да жели. Мислите ли да су јој донели? Нису.Видећемо да ли ће доћи и ко ће доћи да нам то донесе - каже она.  Виолету, супругу страдалог медицинског техничара Мирослава Веселиновића, затеклисмо на гробљу.  - Није више ни важно ко је крив, њих ништа не може да врати. А то да ли је неко пио, дали је било пропуста... не знам. Мртва уста не причају. Видећемо да ли ће се на крајуоткрити истина, време ће показати - рекла је она.  (Блиц-Ало-Курир)  
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