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Данас је на конференцији за медије у Београду најављена Свечана академија, поводом
обиљежавања 23 године од страдања Срба у Возући и на Озрену, која ће се одржати 6.
септембра у Добоју уз присуство предсједника Републике Српске Милорада Додика.

  

  

Он је захвалио и директору Републичког центра за истраживање рата и ратних злочина
Милораду Којићу „на свесрдном праћењу свега онога што се дешавало на простору
Возуће“.
 Благојевић је подсјетио да је прије 23 године у акцији такозване Армије БиХ спаљено 30
села, протјерано 1.920 породица са 7.680 чланова, а убијено 459 српских бораца и
цивила.

  

Директор Републичког центра за истраживање рата и ратних злочина Милорад Којић
истакао је да су представници Федерације БиХ још 2004. године понудили да српској
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страни предају локације са тијелима несталих са возућко - озренског ратишта, али да то
до данас није урађено, те поручио да и даље нико из одреда "Ел муџахедин" није
одговарао за тешке злочине.

  

„И даље се трага за 129 лица /са тог ратишта/. Ми не тражимо нестале, већ сакривене“,
рекао је Којић на конференцији за новинаре у Београду, поводом 23 године од
страдања Срба у Возући и на Озрену.

  

Којић је навео да су још 2004. године комисији из ФБиХ предате локације о несталим
Бошњацима из Сребренице, а да је српској страни понуђено да им се предају локације са
тијелима несталих са возућко-озренског ратишта.

  

„То није урађено. То значи да ти из ФБиХ који су понудили знају гдје су и неће да нам
кажу. Зато и кажем, ми не тражимо нестале, већ сакривене“, рекао је Којић.
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  Он је указао да Хашки трибунал и правосудни органи БиХ нису били довољно активни упроцесуирању одговорних за злочине над Србима, укључујући одсијецање глава на томратишту.  „Када је ријеч о 10. Септембру /1995. године, када су Срби прогнани из Возуће уофанзиви `Фарз`/, то је једна тешка судбина која је задесила српски народ. Првоодсијецање глава било је управо на Возући.  „То је рађено Србима“, рекао је Којић. Он је напоменуо да се данас цијели свијетзгражава над тим шта ради „Исламска држава“ и како одсијецају главе, а нико није хтиода обрати пажњу на то да су исти ти 1995. године на исти начин одсијецали српскеглаве.  „Нико од припадника одреда `Ел муџахедин` није процесуиран, многи од њих данас живеу ФБиХ или на рубним дијеловима Републике Српске и представљају опасност, али јеочигледно да првосудне институције не желе да они буду процесуирани", рекао је Којићна конференцију за новинаре у Београду.  Којић је истакао да Републички центар годинама помаже Завичајном удружењуЗавидовићана да гради културу сјећања и памћења.  „Онај ко контролише прошлост, контролише садашњост и креира будућност генерацијамакоје долазе. Ми немамо право, због свих обезглављених Срба у Возући, да заборавимошта се десило“, истакао је Којић.  Конференцију за медије су организовали Завичајно удружење Завидовићана из Добојаи Представништво Републике Српске у Србији.
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