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Годишње скупштине Удружења

Дана 11.12.2015. године одржана је редовна Годишња
скупштина.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА ПРЕТХОДНИ ПЕРИОД (15.10.2014.- 11.12.2015).
Неадекватан приступ жртвама и још увек велики број оних за којима трагамо више
од 15. година доминантан је закључак овог извештаја о раду за предходни изборни
период. На жалост он је доминантан и свим претходним извештајима, а неспоран
показатељ је чињеница да још увек тражимо око 530 лица.
Ако овоме додамо да је највећи број породица жртава још увек незбринуто, да
живе у тешким условима на ивици егзистенције са нерешеним правним статусом.
Све укупно је разлог да смо сви незадовољни постигнутим.
Прегледом активности у претходном периоду показаћемо да смо се максимално
ангажовали, али то нас још више онеспокојава јер резултата нема.
Уз помоћ канцеларије за Косово и Метохију урађен је партнерски пројекат
,,Организација правне помоћи за злочине на КиМ.
Одржане су радионице у Београду, Нишу, Краљеву, Косовској Митровици и
Грачаници у присуству великог броја породица и студената Правног факултета.
Наше устаљене годишње активности могу се боље сагледати категорисане по
групама:
1.
Организација састанака представника Удружења са представницима
државних институција и међународних организација:
 Комисије за нестала лица Владе РС;
 Комесаријата за избегла и расељена лица;
 Службе тражења Црвеног Крста РС;
 МУП-а Србије, службе за ратне злочине;
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Тужилаштва за ратне злочине РС;
Међународног Црвеног Крста (МКЦК);
Међународне комисије за нестале (ICMP);
Тужилаштва мисије ЕУЛЕКСА-а на КиМ;
2.
Организација или учешће у информативним активностима:
 Конференција за штампу;
 Округлих столова;
 Штампање и дистрибуција Монографије „Отета истина“
 Одржавање и ажурирање сајта Удружења www.udruzenjeporodica.org.rs
3.
Организација или учешће у активностима обележавања годишњица;
 15.годишњица оснивања Удружења (14.март);
 17.годишњица киднаповања рудара копа Белаћевац 22. јуни;
 Парастосима жртвама на КиМ Видовдан 28.јуни;
 18.јули обележавање годишњицњ кидн. нест. и убијених житеља на подручју
Ораховца и околине (Велика Хоча и гробље Орловача);
 Међународни дан несталих 30.август ( Београд и Грачаница);
 09.12.2015.одржан је састанак Радне групе за нестала лица Београда и
Приштине
 Међународни дан људских права у Медија центру 10.12. 2015. год.
4.
Организација или учешће у помоћи породицама:
 Прикупљање документације за доделу ученичких стипендија/кредита;
 Организовње излета за психосоцијалну подршку чланова породица;
 Подела пакетића деци чланова породица Удружења у Краљеву
 Подела хуманитарне помоћи од стране донатора
Посебне активности Удружења су учешће на свим конференцијама и састанцима у
региону бивше Југославије посвећене киднапованим, несталим и убијеним лицима.
Приказане активности прати документација предлога и захтева за убрзавање
откривања судбине киднапованих и несталих. На жалост морамо констатовати без
резултата или што је још поразније падом проналаска и идентификације несталих.
Пад је постао константа која је најдрастичнија у овој години.
Обавештавамо породице да је званична делегација Координације српских
Удружења и са нашим представницима била код председника г-дина Томислава
Николића и том приликом смо изнели проблем недоношење Закона о несталима у
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Србији. Он је обећао да ће се потрудити да се Закон донесе. Обавештен је и о свим
другим проблемима и препрекама са којима се породице сусрећу.
И поред нашег инсистирања да се удружења породица несталих Срба и осталих са
Косова и Метохије удруже у Унију нисмо у протеклој години остварили циљ.
У вези Саветодавне комисије УНМИК- а одржан је тематски Округли сто у Медија
центру 20.11.2015. где су одређени закључци који ће бити упућени релевантним
институцијама у Републици Србији и УН.
Упорно ћемо настојати да се подржи наш захтев за изградњу спомен обележја са
именима свих невиних српскиких жртава на Косову и Метохији. Сматрамо да је то
обавеза државе да се на достојан начин искаже поштовање према жртвама којима
је насилно одузет живот (јануар 1998.-17.март2004.).
ПРОГРАМ РАДА ЗА НАРEДНУ 2016.годину
Из извештаја о раду у претходном периоду јасно је да смо и сами незадовољни
резулатаима оствареним у претходном периоду па нас не изненађује оправдано
незадовољство породица киднапованих и несталих које заступамо. Остали смо при
нашем почетном опредељењу да су расветљавање кршења људска права предмет
нашег организовања. Људска права су универзалне вредности и у нашем даљем
раду морају бити изнад сваког појединачног интереса.
Историјски подаци указују на континуитет страдања Срба и неалбанаца на Косову
и Метохији. Историјски подаци такође указују и на континуиран изостанак
кажњавања одговорних за почињене злочине. Такво стање не само да не
задовољава осећај правде већ указују да је ЗЛО, КОЈЕ НИЈЕ КАЖЊЕНО ПО
ПРАВУ И ПРАВДИ, поново избило на површину. Наше породице су само
најновије жртве континуираних злочина који су се догодили на Косову и
Метохији. Зло је поново избило на површину у облицима које човечанство до сада
није забележило.
Удружење ће се у наредном периоду заложити да се изађе у сусрет породицама
које желе да њихов глас чује јавност, a које су спремне да говоре о неправдама које
доживљавају трагајући за својим најближим активним учешћем на трибинама у
медијским кућама.
Након завршетка пројекта ,,Организација правне помоћи у истраживањима
злочина на К и М“ наставићемо сарадњу са тимом Специјалног суда за ратне
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злочине на КиМ, Радном групом за утврђивање злочина и Тужилаштвом Републике
Србије.
Инсистираћемо на доношењу Закона о несталим лицима који ће регулисати сва
права породица жртава.
Наставићемо сарадњу са свим релевантним домаћим и међународним
институцијама у циљу убрзања процеса проналажења киднапованих и несталих
лица, чланова наших породица и активно учешће у раду Радних група Београда и
Приштине.
1. Обележавање 16. годишњице оснивања Удружења 14. марта 2016. године.
2.Обележавање 18. годишњице киднаповања рудара копа Белаћевац 22.јуна
2016.године у Косовској Митровици
3. 28.јуна 2016. год.на Видовдан одржаће се парастос свим жртвама на Косову и
Метохији.
4. 18.јула 2016. обележиће се 18.година страдања мештана на подручју Ораховачке
општине у Великој Хочи и на гробљу Орловача.
5. 30. август 2016.год. Међународни дан несталих лица обележиће се у Београду и
Грачаници.
6. Одржавање Годишње скупштине Удружења новембра 2016. године.
7. 10.децембар 2016. год. у Медија центру обележавање Међународног дана
људских права.
8. У циљу психосоцијалне помоћи породица организоваћемо два једнодневна
излета обилазак манастира или бања у мају и октобру 2016. године.
9. Редовни састанци ИО Удружења у циљу континуираног функционисања
Удружења.
10. Одржавање и ажурирање WEB сајта Удружења.
11. Превод Монографије ,,Отета истина“ на енглеском језику
12.Издавање и дистрибуција часописа ,,Отета истина“.
13. Издавање књиге мајке Мајсторовић драгице, посвећене отетом сину Ивану
Мајсторовићу.

