
УДК 341.322.5(497.115)”1999”(093.2)
          94(497.115)”199”(093.2)

Оригиналан научни рад
Примљен: 25. 1. 2016.
Прихваћен: 27. 4. 2016.

Бо јан ЂО КИЋ 
Му зеј жр та ва ге но ци да, Бе о град

bojandjokic2005@yahoo.com

Убиство жетелаца из Старог Грацка и околине∗

Ап стракт: Рад има за циљ да анализира све до ступ не 
по дат ке о уби ству 14 срп ских ци ви ла из Ста рог Грац-
ка и око ли не на же тви 23. ју ла 1999. го ди не. Важно је 
поуздано утврдити чињенице, приказати непосредне 
околности и описати цео тај догађај. 

Кључ не ре чи: Ко со во и Ме то хи ја, Ли пљан, Ста ро Грац ко, 
Бу јан це, масакр на жетви, ОВК

О до га ђа ји ма

Су ко б из ме ђу ору жа них сна га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
(СРЈ) и па ра вој не фор ма ци је тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК) 
започео је марта 1998. на територији Косова и Метохије. Оружани 
сукоб завршен је након НАТО бомбардовања СРЈ, ко је је тра ја ло од 
24. мар та до 10. ју на 1999. и које је за вр ше но спо ра зу мом у Ку ма но-
ву из ме ђу Вој ске Ју го сла ви је (ВЈ) и НА ТО-а и Ре зо лу ци јом 1244 Са-
ве та без бед но сти Ује ди ње них на ци ја. По за вр шет ку бом бар до ва ња, 
па ра лел но са по вла че њем др жав них сна га без бед но сти са Ко со ва и 
Ме то хи је (ВЈ и Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва), те као је про-
цес до ла ска ме ђу на род них вој них ми ров них сна га (КФОР = Кosovo 
For ce) и При вре ме не ад ми ни стра тив не ми си је Ује ди ње них на ци ја 
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∗         Чланак је резултат рада на пројекту Злочини на простору бивше Југославије 
у ХХ и ХХI веку који финансира Министарство културе Републике Србије 
(годишњим Уговором за финансирање Музеја жртава геноцида за 2015).
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(УН МИК), али и при пад ни ка ОВК у По кра ји ну. Током тих догађања 
настао је вакуум безвлашћа, када је дошло до насиља и терора над 
српском заједницом. На си ље и те рор су спро во ди ли при пад ни ци 
ОВК, а нај че шће су се огле дали у от ми ца ма и уби стви ма при пад ни ка 
срп ске и дру гих ма њин ских за јед ни ца на Ко со ву и Ме то хи ји.1 Терор 
ОВК у ју ну, ју лу и ав гу сту 1999. го ди не до вео је до при нуд ног на пу-
шта ња Ко со ва и Ме то хи је око 200.000 гра ђа на срп ске на ци о нал но-
сти и око 50.000 при пад ни ка дру гих ма њин ских за јед ни ца.

Ет нич ки су ко би на Ко со ву и Ме то хи ји тра ју ве ко ви ма. По ли-
тич ки су ко би су кул ми ни ра ли 90-их го ди на XX ве ка ка да је до шло до 
раз град ње и раз би ја ња Ју го сла ви је. Ју ла 1990. Скуп шти на та да шње 
Социјалистичке Ауто ном не По кра ји не Ко со ва, ко ју су углав ном чи ни-
ли Ал бан ци, усво ји ла је Де кла ра ци ју о ства ра њу Ре пу бли ке Ко со во, у 
ко јој је ис так нут зах тев за ње ним при зна њем као др жа ве у окви ру Ју-
го сла ви је. Не ко ли ко ме се ци ка сни је, у сеп тем бру, на тај ном за се да њу у 
Ка ча ни ку, до нет је и Устав „Ре пу бли ке Ко со во“. Године 1991. на Ко со ву 
и Ме то хи ји Албанци су одр жа ли не зва нич ни и иле гал ни ре фе рен дум 
за не за ви сност, а 1992. и из бо ре за пред став ни ке у скуп шти ни „Ре пу-
бли ке Ко со ва“. Ус по ста ви ли су си стем па ра лел них ин сти ту ци ја у свим 
обла сти ма дру штве ног жи во та. Та ко је 1993. фор ми ра на ми ли тант на 
ор га ни за ци ја Us htria Çri rim ta re e Kosovës (UÇK) – Осло бо ди лач ка вој-
ска Ко со ва, ко ја је од го вор на за по то ње зло чи не над срп ским ста нов-
ни штвом на Ко со ву и Ме то хи ји. Иле гал на вла да тзв. „Ре пу бли ке Ко со-
во“ је 1997. фор ми ра ла на о ру жа не па ра вој не фор ма ци је ко сов ских Ал-
ба на ца под на зи вом For ma ci o net us hta ra ke te Republikës Kosovës (ФАРК 
– Ору жа не фор ма ци је Ре пу бли ке Ко со ва). Те две ми ли тант не снаге, 
за јед но са гру па ма на о ру жа них ци ви ла тзв. „ми ли ци јом“, од го вор не су 
за те рор, на си ље и зло чи не над срп ским ста нов ни штвом на Ко со ву и 

1 У једној пресуди је о ОВК наведено: „Ослободилачка војска Косова, у коју се ре-
грутовало албанско становништво, имала је војну организацију, материјална 
средства и команду, што је овој формацији омогућавало да изводи континуи-
ране и усклађене војне акције и да осваја и контролише делове територије Ко-
сова и Метохије, а један од циљева им је био и протеривање неалбанског ста-
новништва са подручја Косова и Метохије. Деловање формације ОВК је било 
организовано у оперативне зоне, на одређеним географским подручјима, које 
су представљале зоне одговорности са војном и другом структуром“. Архив 
Музеја жртава геноцида (АМЖГ), Фонд o ратним сукобима од 1991. године, 
Косово и Метохија, несређена архивска грађа, Окружни суд у Београду, Веће за 
ратне злочине, Пресуда К. В. 2/07, од 20. децембра 2007. године, у кривичном 
предмету против окривљеног Синана Морине. - Више о отмицама мањинског 
становништва на Косову и Метохији видети у: Бојан Ђокић, „Нумеричка ана-
лиза списка отетих и несталих Срба и припадника других мањинских заједни-
ца на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2015, 123–144. 
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Ме то хи ји.2 Жр тве ал бан ских ми ли тант них фор ма ци ја би ли су, пре све-
га, при пад ни ци срп ске на ци о нал но сти и оста лих ма њин ских за јед ни-
ца на Ко со ву и Ме то хи ји, али и осо бе ал бан ске на ци о нал но сти, ло јал ни 
гра ђа ни Ре пу бли ке Ср би је. На си ље и те рор су по ја ча ни по сле 10. ју на 
1999. ка да је за вр ше но НА ТО бом бар до ва ње СРЈ и ка да су на Ко со во и 
Ме то хи ју сти гле сна ге Кфо ра и Ун ми ка. Је дан од нај ве ћих и нај те жих 
зло чи на у пе ри о ду по сле за вр шет ка ору жа ног су ко ба би ло је ма сов но 
уби ство 14 осо ба срп ске на ци о нал но сти на њи ви за вре ме же тве.

Тај зло чин је по знат као ма са кр у Ста ром Грац ку. Мо гли би-
смо ре ћи да је то ипак по гре шна од ред ни ца, јер се пре ма свим до-
ступ ним по да ци ма зло чин до го дио у ата ру се ла Бу јан це.3 Де сио се 

2 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређе-
на архивска грађа, Република Србија, Министарство унутрашњих послова, 
Управа за борбу против организованог криминала, КУ бр. 61/02, 5. јул 2002, 
Београд, Кривична пријава (релевантна информација) против Хашима Та-
чија и Агима Чекуа, и прва допуна кривичне пријаве против истих особа од 
25. новембра 2002, достављена тужиоцу Међународног суда за кривично 
гоњење лица одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног пра-
ва почињена на територији бивше Југославије од 1991. године; Уводни део 
информације, контекст (образложење). - Из ОВК су потекле све остале војне 
формације које су настале на просторима где живе Албанци. Ненад Антоније-
вић, „Страдање Срба и других неалбанаца на Косову и Метохији (1998–2006)“, 
Прилози истраживању злочина геноцида и ратних злочина: Зборник радова, 
ур. Јован Мирковић, (Београд: Музеј жртава геноцида, 2009), 157–193; Бојан 
Ђокић, „Прилог изучавању геноцида над Србима на Косову и Метохији: сту-
дија случаја“, Годишњак Музеја жртава геноцида, ур. Вељко Ђурић Мишина, 
(Београд: Музеј жртава геноцида, 2014), 191–210; Duško Tomić, Kosovska kriza 
i novi svetski poredak: (kosovska kriza i genocid nad srpskim narodom u refleksiji 
novog svetskog poretka), (Beograd: Novi dani, 2000), 40; Епархија рашко-при-
зренска, Шиптарски геноцид над Србима у 20. веку: Документа архиве Епархије 
рашко-призренске и косовско-метохијске, (Грачаница, 2008); Изольда Генри, 
Сокрытие в Косово: преступление против Бога и человечества, (Москва: Ин-
дрик, 2007), 117. 

3 Подаци говоре да су њиве оних који су побијени биле у атару села Бујанце. 
Zoran Stanojević, „Na licu mesta: Kosovo“, Vreme, br. 447, 31. jul 1999. У докумен-
тима Републике Србије наводи се да се њива налази у близини албанских села 
Бујанце и Велики Алаш, а да се у близини места на којој се догодио злочин на-
лазила Бујаначка шума (Комитет за прикупљање података о извршеним зло-
чинима против човечности и међународног права, Комитет за прикупљање 
података о извршеним злочинима против човечности и међународног права, 
(Београд: 2001), 152. У извештају ОЕБС-а наводи се да су тела пронађена на 
пољу, крај шуме. OEBS, Kosovo: kako viđeno, tako rečeno, II deo: Izveštaj Misije 
OEBS-a na Kosovu. Stanje ljudskih prava jun 1999–oktobar 1999. godine, prevela 
Duška Anastasijević, (Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2001), 32–33. У јед-
ном Унмиковом документу се каже да је место убиства на раскршћу пољских 
путева Старог Грацка и Великог Алаша (АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 
1991. године, Косово и Метохија, несређена архивска грађа, About Staro Gracko 
Massacre). 
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у да ни ма же тве срп ских по љо при вред ни ка Ста рог Грац ка и око ли-
не, у пе так 23. ју ла 1999. Же тва је те го ди не ка сни ла због не бе збед-
не си ту а ци је за ма њин ске за јед ни це на Ко со ву и Ме то хи ји. Пошто 
су се зло чи ни Ал ба на ца над при пад ни ци ма срп ске заједнице у то 
вре ме до га ђа ли сва ко днев но од 12. ју на 1999, по љо при вред ни ци из 
Ста рог Грац ка и су сед них се ла су не ко ли ко пу та тра жи ли прат њу 
бри тан ског кон тин ген та Кфо ра ка ко би иза шли на њи ве и оба ви ли 
бер бу.4 Бри тан ски кон тин гент Кфо ра, на вод но због не до стат ка ре-
сур са, људ ства и во зи ла, ни је мо гао да им иза ђе у су срет. Ка ко је же-
тва ка сни ла и мо ра ла да бу де оба вље на, по љо при вред ни ци су се на 
жит на по ља упу ти ли по гру па ма, без за шти те. Та кав по тез срп ских 
по љо при вред ни ка по ка за ће се као по гре шан и ко бан. 

Же тва без за шти те оба вља на је не ко ли ко да на, а до уби ства 
је до шло ка да су већ би ли при кра ју по сла. Ме шта ни сма тра ју да су 
све вре ме би ли по сма тра ни и да су те ро ри сти од лу чи ли да их на пад-
ну баш по след њег да на же тве.5 Нај ве ро ват ни је су уби це са че ка ле да 
по ку пе ле ти ну и да се оку пе око трак то ра, ка ко би мо гли лак ше да 
их оп ко ле. Жи то је већ би ло на то ва ре но на трак тор ске при ко ли це.

Уби ство 14 срп ских же те ла ца до го ди ло се на њи ви Ста ни ми-
ра Ђе ки ћа. Тај по сед се на ла зио у бли зи ни ал бан ских се ла Бу јан це и 
Ве ли ки Алаш. У бли зи ни њи ве је Бу ја нач ка шу ма.6 Зло чи нач ка опе-
ра ци ја би ла је до бро пла ни ра на и ор га ни зо ва на, о чему нам говори 
и то што су у њој уче ство ва ле осо бе са вој ним ис ку ством, а не гру па 
ал бан ских се ља на ко ји би се од лу чи ли на из ве сну освет нич ку ак ци-
ју. На пад на же те о це је био брз и кра так. У из ве шта ју Ми си је ОЕБС-а 
на Косову и Метохији на во ди се да су се ра фа ли из ва тре ног оруж ја 
чу ли око 20 ми ну та.7 Став да се зло чин од и грао у то ку 20 ми ну та 
сма тра мо по гре шним, јер су у то вре ме хе ли коп тер ске па тро ле би ле 
че сте, а и је ди ни це Кфо ра су би ле ста ци о ни ра не у бли зи ни.8 Брз од-
ла зак зло чи на ца са ли ца ме ста и њи хо во из вла че ње с тог под руч ја 
та ко ђе упу ћу ју на брз на пад. На то упу ћу је и чи ње ни ца да су дво ји ца 
же те ла ца при се би има ла ла ко оруж је, али је утвр ђе но да га ни су 
упо тре би ли.9 То све до чи да су би ли за те че ни на па дом.

4 Јања Гаћеша, „Сећање на крваву жетву у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3. 
2015, http://www.srpskilist.net

5 Stanojević, „Na licu mesta“. 
6 Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности 

и међународног права, н. д., 152. 
7 OEBS, n. d., 32–33.
8 Stanojević, „Na licu mesta“. 
9 Зоран Балиновац, „Прича о Старом Градском“, датум приступа 4. 3. 2015, 

http://rkrsmanovi.blogspot.com 
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Пре ма ка зи ва њу ста ри јих ме шта на, се ло Ста ро Грац ко је сво-
је вре ме но про јек то вао Рус, агро ном по стру ци. Становници Старог 
Грацка су пореклом насељеници на овим просторима. Пре ма до-
ступ ним по да ци ма, по сле Пр вог свет ског ра та, Ста ро Грац ко су на-
се ли ли љу ди из Цр не Го ре, Хер це го ви не, Ли ке и с Кор ду на.10 Тре ба се 
под се ти ти да је у Дру гом свет ском ра ту на Ко со ву и Ме то хи ји на ро-
чи то су ров био про гон ко ло ни ста, што је има ло за циљ да се за стра-
ше оста ли при пад ни ци срп ског на ро да.11 Си ту а ци ја те ро ра и стра ха 
ство ре на ју на, ју ла и ав гу ста 1999. го ди не умно го ме под се ћа на пр ву 
го ди ну Дру гог свет ског ра та на Ко со ву и Ме то хи ји.

У вре ме зло чи на, у Ста ром Грац ку је би ло 73 срп ске и три ал-
бан ске ку ће.12 У се лу је жи ве ло око 460 Ср ба, од ко јих је 57 ин тер но 
ра се ље них.13 Срп ско се ло Ста ро Грац ко, у оп шти ни Ли пљан, би ло је 
у зо ни од го вор но сти бри тан ских вој ни ка Кфо ра, па де ли мич ну од-
го вор ност за тај зло чин сно си и Ује ди ње но Кра љев ство Ве ли ке Бри-
та ни је, јер же те о ци ма ни је пру же на за шти та. Бри тан ски вој ни ци - 
при пад ни ци Кфо ра би ли су сме ште ни у згра ди Ка зне но-по прав ног 
до ма, ко ја се на ла зи из ме ђу Ста рог Грац ка и ал бан ског се ла Ма ли 
Алаш.14 С об зи ром на то да се зло чи нач ки чин де сио у њи хо вој зо ни 

10 Митра Рељић, С душом на готовс: сведочења: Косово и Метохија 1999–2004, 
(Косовска Митровица: Градска библиотека „Вук Караџић“, 2005), 123. 

11 Александар Павловић, „Прилози о страдању колониста на Косову и Метохији 
током Другог светског рата“, Архив 1–2/2014, 115. Према подацима, за време 
Другог светског рата на Косову и Метохији је убијено око 10.000 Срба, а проте-
рано између 40.000 и 100.000 (Ненад Антонијевић, Албански злочини над Срби-
ма на Косову и Метохији у Другом светском рату: документа, (Београд: Музеј 
жртава геноцида, 2009), 17, 26–27, 173–174; Branko Petranović, Srbija u Drugom 
svetskom ratu 1939–1945, (Beograd: Vojno izdavačкi i novinski centar, 1992), 102–
104, 245, 252; Венцеслав Глишић, „Албанизација Косова и Метохије 1941–1945“, 
Срби и Албанци у XX веку: циклус предавања 7–10. мај 1990, ур. Андреј Митровић, 
(Београд: САНУ, 1991), 285; Slobodan D. Milošević, Izbeglice i preseljenici na teritoriji 
okupirane Jugoslavije 1941–1945, (Beograd: Narodna knjiga: Institut za savremenu 
istoriju, 1981), 51–54; Đorđe Borozan, „Albanci u Jugoslaviji u Drugome svjetskom 
ratu“, Dijalog povjesničara-istoričara 3, Pečuj 12–14. maja 2000, priredili Hans-Georg 
Fleck i Igor Graovac, (Zagreb: Zaklada Friedrich Naumann, 2001), 368; Венцеслав 
Глишић, Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941–1944, (Београд: Рад, 
1970), 277–291; Бранко Петрановић, Југословенско искуство српске националне 
интеграције, (Београд: Службени лист СРЈ, 1993), 96). 

12 „Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3. 2015, www.
rts.rs. На једном месту наводи се да је село бројало око стотинак српских 
домаћинстава („Срби лелечу, Албанци певају“, Глас јавности, 29. јул 1999). 

13 OEBS, n. d., 32–33.
14 Антонијевић, „Страдање Срба“, 166; Свети архијерејски синод Српске право-

славне цркве, Меморандум о Косову и Метохији Светог архијерејског сабора 
Српске православне цркве, (Београд, 2003), 118. 
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од го вор но сти нај ве ро ват ни је су би ли за ду же ни и за ис тра гу. Пре ма 
јед ном по дат ку, ис тра гу су во ди ли бри тан ски де тек ти ви.15

Шта се тач но де си ло на њи ви, ни је до кра ја по зна то. Пре ма 
по је ди ним на во ди ма, 13 жр та ва је усмр ће но око ком бај на, а 14. жр-
тва је уби је на на око 150-200 ме та ра да ље, на трак то ру.16 По сто је 
раз ли чи ти по да ци о то ме ко је та жр тва на трак то ру. Ме ди ји су на-
во ди ли да је то био Сло бо дан Ја ни ћи је вић и да је уби јен с ле ђа,17 ми-
тро по лит Ам фи ло хи је је са оп штио да је за во ла ном трак то ра про на-
ђен Мом чи ло Ја ни ћи је вић,18 а из све до че ња Дра га на Ода ло ви ћа, реч 
је о Ан дри ји Ода ло ви ћу.19 С об зи ром на то да о то ме не по сто ји по у-
здан по да так, оста је отво ре но пи та ње ко је била жр тва на трак то ру. 
Та ко ђе, не ма од го во ра на пи та ње да ли је та жр тва про на ђе на да ље 
од оста лих, на трак то ру, по ку ша ла да по бег не или се ту за те кла кад 
су уби це из вр ши ле пре пад.

Из по да та ка ко ји су нам до ступ ни ни је нај ја сни је да ли су жр-
тве би ле оку пље не на јед ном ме сту и ту стре ља не или је на њих пу-
ца но ка ко су се за те кли на њи ви. Порт па рол Кфо ра ма јор Jan Jo o sten 
је из ја вио да су жр тве би ле гру пи са не у кру гу и да су уби је не из ауто-
мат ског оруж ја.20 И у из ве шта ју Мисије ОЕБС-а на Косову и Метохији 
на во ди се да је 13 жр та ва про на ђе но на јед ном ме сту.21 У јед ном до-
ку мен ту се на во ди: „На кон што су их муч ки по ко си ли, вој ни ци Кфо ра 
до шли, ску пи ли их и по ре ђа не у круг оста ви ли“.22 Дра ган Ода ло вић 
је по све до чио да је ви део да су те ла жр та ва ле жа ла око дру гих ма ши-
на.23 Ако има мо у ви ду да је јед на жр тва упу ца на на око 150 ме та ра 
да ље од оста лих, да је на пад био брз и кра так и да су два же те о ца има-
ла код се бе ла ко на о ру жа ње ко је ни су упо тре би ла, он да то ука зу је на 

15 Балиновац, „Прича о Старом Градском“.
16 На једном месту смо пронашли податак да је 14. жртва пронађена поред 

трактора (OEBS, n. d., 32–33). 
17 Гаћеша, „Сећање на крваву жетву“. 
18 Амфилохије Радовић, Љетопис новог косовског распећа: дневнички и други 

записи, март–август 1999, књ. 1, (Цетиње: Светигора, 2011), 248. 
19 Пјер Пеан, Косово: „праведни рат“ за стварање мафијашке државе, превео 

Милан Комненић, (Београд: Службени гласник, 2013), 177–180; Павле 
Џелетовић Иванов, Злочини Арбанаса над Србима: вековни записи странаца о 
злочинима Арбанаса над Србима, (Београд: Геополитика пресс, 2014), 157–159. 
- Отац Андрије Одаловића зове се Миодраг. Павле Џелетовић и Пјер Пеан га 
називају „Драган“. Највероватније му је то надимак. 

20 „World: Europe Serb farmers gunned down“, датум приступа 4. 3. 2015, http://
news.bbc.co.uk/furniture/banners/banner_world.gif 

21 OEBS, n. d., 32–33. 
22 Рељић, н. д., 125. 
23 Џелетовић, н. д., 157; Пеан, н. д., 177–180. 
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по ми сао да су же те о ци упу ца ни на ме сту где су се за те кли. Уви ђај на 
ли цу ме ста су оба ви ли при пад ни ци Кфо ра, а те ла су пре ба че на у Кли-
нич ко-бол нич ки цен тар При шти на на об дук ци ју.24

Та ко ђе, не зна се по у зда но у ко је вре ме се зло чин тач но до-
го дио. У јед ном Ун ми ко вом до ку мен ту се твр ди да се на пад од и грао 
от при ли ке око 20.15 ча со ва.25 На дру гом ме сту на ла зи мо по да так 
да се то де си ло из ме ђу 20.30 и 21.30.26 Пре ма на во ди ма Кфо ра, њи-
хо ва па тро ла је око 21.30 чу ла пуц ња ву. Три де сет ми ну та ка сни је 
про на шли су 13 уби је них по љо при вред ни ка по ред ком бај на. Те ло 
четрнаестог по љо при вред ни ка про на ђе но је, као што смо на по-
ме ну ли, око 150 ме та ра да ље, на трак то ру.27 У из ве шта ју Ми си је 
ОЕБС-а на Ко со ву и Ме то хи ји се та ко ђе ка же да је па тро ла Кфо ра 
чу ла пуц ња ву око 21.00 час.28 Ме ђу тим, иако ни је ја сно у ко је вре ме 
се тач но до го ди ло уби ство, из ве сно мо же мо кон ста то ва ти да се тај 
не чу ве ни зло чин де сио под окри љем мра ка, у ве чер њим ча со ви ма, 
из ме ђу 20.15 и 21.30 ча со ва.

О жр тва ма

Ка да је реч о уби је ним же те о ци ма, по гре шно је ре ћи да су 
жр тве са мо Ста ро гра ча ни јер су не ки уби је ни би ли из окол них се ла 
То пли ча на, Ве ли ког Ала ша и Кра ји шта.29 Наиме, због те ро ра Ал ба-
на ца екстремиста, при бе жи ште у Ста ром Грац ком на шли су прог на-
ни ци из су сед них се ла, ко ји су у ње му жи ве ли као ин тер но ра се ље на 
ли ца. У из ве шта ју Ми си је ОЕБС-а на Ко со ву и Ме то хи ји на во ди се да 
је са мо се дам на стра да лих из Ста рог Грац ка, а да су оста ле жр тве 
ин тер но ра се ље на ли ца из окол них се ла.30 И у јед ном до ку мен ту Ун-
ми ка се твр ди да је се дам жр та ва би ло из Ста рог Грац ка.31 Ме ђу тим, 
пре ма по да ци ма са умр ли ца, из Ста рог Грац ка је осмо ро на стра да-

24 „Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“.
25 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена 

архивска грађа, About Staro Gracko Massacre. 
26 „Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“.
27 „CNN - 14 Serb farmers killed in Kosovo, NATO reports - July 24, 1999“, датум 

приступа 4. 3. 2015, http://edition.cnn.com/WORLD/europe/9907/24/kosovo.02/
index.html?iref=allsearch 

28 OEBS, n. d., 32–33.
29 Stanojević, „Na licu mesta“; „Списак убијених и киднапованих Срба на Косову и 

Метохији 1999. године“, датум приступа 11. 3. 2015, www.intermagazin.rs 
30 OEBS, n. d., 32–33.
31 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена 

архивска грађа, About Staro Gracko Massacre. 
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лих. Не спор но је уз то да су сви уби је ни би ли ци ви ли и при пад ни ци 
срп ске на ци о нал но сти.

Ве ћи на на стра да лих је би ла у срод ству. На же тви су уби је ни 
оче ви и си но ви, бра ћа, стри че ви и си нов ци. Ми тро по лит Ам фи ло-
хи је на во ди: „За во ла ном трак то ра уби јен је Мом чи ло Ја ни ћи је вић 
(53). Бли зу ње га, у још не по жње ве ном жи ту ле жао је ње гов син Но-
ви ца, ко ји је за три да на тре ба ло да на вр ши 18 го ди на. Око ло су ле-
жа ла тијела ње го вог си нов ца Сло бо да на (34), си на ње го вог бра та 
Че до ми ра и ста ри јег бра та Ми ле та Ја ни ћи је ви ћа (43), за тим Ан дри-
је Ода ло ви ћа (32), Јо ви це (20) и Ра де та (32) Жи ви ћа, па Бо жи да ра 
(52) и Ста ни ми ра (44) Ђе ки ћа, Љу би ше (60) и Са ше (26) Цве ји ћа, 
Ни ко ле Сто ја но ви ћа (60), Ми о дра га Теп ши ћа (48), Ми ло ва на Јо ва-
но ви ћа (30). Тијело овог по сљед њег је то ли ко уна ка же но да још 
уви јек не мо гу са си гур но шћу да га иден ти фи ку ју!“32 Иза бра ће Жи-
ви ћа оста ло је сед мо ро де це.33

Пре ма по да ци ма са умр ли це, сле де ће осо бе су на стра да ле на 
же тви 23. ју ла 1999. го ди не:34  

1.    Ђе кић (Ми лан) Ста ни мир, ро ђен 16. 9. 1955. у При шти ни, Ве ли ки 
Алаш; 

2.    Ђе кић (Де спот) Бо жи дар, ро ђен 18. 11. 1947. у Ве ли ком Ала шу 
(Ли пљан), из Ста рог Грац ка;

3.    Жи вић (Или ја) Јо ви ца, ро ђен 18. 7. 1970. у Уро шев цу, из Ста рог 
Грац ка; 

4.    Жи вић (Или ја) Ра до ван, ро ђен 12. 10. 1967. у Му жи ча ну (Шти-
мље), из Ста рог Грац ка;

5.    Ја ни ћи је вић (Че до мир) Сло бо дан, рођен 21. 5. 1965, Кра ји ште;
6.    Ја ни ћи је вић (Ђор ђе) Ми ле, ро ђен 4. 7. 1957. у Кра ји шту (Ли пљан), 

из Ста рог Грац ка;
7.    Ја ни ћи је вић (Мом чи ло) Но ви ца, ро ђен 26. 7. 1981. у Ли пља ну, из 

Ста рог Грац ка;
8.    Ја ни ћи је вић (Ђор ђе) Мом чи ло, ро ђен 20. 6. 1946. у Кра ји шту  (Ли-

пљан), из Ста рог Грац ка;
9.    Јо ва но вић (Цве ја) Ми ло ван, рођен 20. 7. 1969, То пли ча не;
10.  Ода ло вић (Ми о драг) Ан дри ја, рођен 28. 11. 1967, ме сто ро ђе ња и 

пре би ва ли шта Ста ро Грац ко;

32 Радовић, н. д., 248. Митрополит Амфилохије погрешно наводи да је Јовица 
Живић имао 20, а да је Никола Стојановић имао 60 година. 

33 Рељић, н. д., 125. 
34 Подаци о датуму рођења настрадалих преузети су из базе података Фонда за 

хуманитарно право. Видети сајт: www.hlc-rdc.org, (датум приступа 11. 3. 2015). 
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11.  Сто ја но вић (Де спот) Ни ко ла, ро ђен 18. 12. 1936. у  До њем Го дан-
цу (Шти мље), Кра ји ште; 

12. Теп шић (Ми лан) Ми о драг, ро ђен 23. 2. 1951. из Ста рог Грац ка;
13. Цве јић (Јор дан) Са ша, рођен 26. 9. 1973, Кра ји ште; 
14. Цве јић (Да ни ло) Љу би ша, рођен 24. 6. 1939, Ве ли ки Алаш.

О по чи ни о ци ма 

Ма сов но уби ство срп ског ста нов ни штва осу ди ли су сви ре-
ле вант ни чи ни о ци. Пре ма на во ди ма Па вла Џе ле то ви ћа, шеф При-
вре ме не ад ми ни стра тив не ми си је УН-а на Ко со ву и Ме то хи ји Бер-
нар Ку шнер је 24. ју ла 1999. из ја вио: „Ужа снут сам зло чи ном у Ста-
ром Грац ком. Оче ку јем хит ну и енер гич ну ис тра гу, ка ко би се што 
пре ухап си ли и пред ли це прав де из ве ли од го вор ни за ма са кри ра ње 
14 срп ских ци ви ла. Свет мо ра да осу ди ова ква ку ка вич ка уби ја ња и 
про на ђе од го вор не за уби ства“.35 Та да шња глав на ту жи тељ ка Ме ђу-
на род ног кри вич ног су да за бив шу Ју го сла ви ју у Ха гу Лу из Ар бур 
на ја ви ла је ис тра гу по во дом уби ства 14 срп ских ци ви ла.36 Ко ман-
дант Кфо ра, ге не рал Мајкл Џек сон је та ко ђе осу дио  овај злочин.37 
Џе ле то ви ћ ис ти че да је Џек сон из ја вио: „Ме ђу на род не сна ге ће учи-
ни ти све да по чи ни о ци шо кант ног зло чи на у Ста ром Грац ком бу-
ду про на ђе ни и из ве де ни пред суд“.38 Исто вре ме но, ма са кр над 14 
срп ских се ља ка осу дио је ли дер ОВК Ха шим Та чи.39 Истим по во дом 
Ма длен Ол брајт, аме рич ки др жав ни се кре тар, из ја ви ла је 29. ју ла 
1999: „То је за и ста стра шан зло чин. Не мо же мо за бо ра ви ти да је би-
ло не ких при лич но гну сних до га ђа ја у про шло сти, али је са да ус по-
ста вљен си стем да их шти ти. Они тре ба да оста ну“.40 

У том тре нут ку, ме ђу на род ној јав но сти је ко ли ко-то ли ко би-
ло ја сно да се од ви ја ла си сте мат ска кам па ња ОВК на Ко со ву и Ме-
то хи ји, ра ди ет нич ког чи шће ња ма њин ских за јед ни ца. Карл Билт, 
спе ци јал ни иза сла ник УН-а за Ко со во и Ме то хи ју, упо зо ра вао је на 
то у отво ре ном пи сму: „Не мо же се из бе ћи ути сак да је у то ку на мер-

35 Џелетовић, н. д., 142; Пеан, н. д., 177–180.
36 Исто. 
37 Stanojević, „Na licu mesta“. 
38 Џелетовић, н. д., 142; Пеан, н. д., 177–180.
39 Human Rights Watch, Abuses against Serbs and Roma in the New Kosovo, Vol. 11 

no. 10 (d), august 1999, 2, датум приступа 4. 3. 2015, https://www.hrw.org/
reports/1999/kosov2/. 

40 Human Rights Watch, Po naređenju: Ratni zločini na Kosovu, preveli Jasmina Stanić, 
Tanja Vunjak, Karlo Poljaković i Srđan Starčević, (Beograd: Samizdat B92, 2003), 566. 
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но ор га ни зо ва на кам па ња са ци љем да се Ко смет ет нич ки очи сти 
од пре о ста лих Ср ба. Уби ства и зло чи ни се де ша ва ју сва ко днев но“.41 
Ве тон Су рои, ал бан ски но ви нар, уред ник ли ста Ko ha Di to re и по ли-
ти чар са Ко со ва и Ме то хи је, на пи сао је да је на де лу „ор га ни зо ва но 
и си сте мат ско за стра ши ва ње Ср ба, са мо за то што су Ср би, па се због 
то га сма тра ју ко лек тив но од го вор ним за оно што се де ша ва ло на 
Ко со ву“.42 Ја сно му је да то ни су „по је ди нач ни ин ци ден ти“.43 

Иако је зло чин осу ђен, уоч љи во је да се уз осу де тог стра вич-
ног чи на увек на во де зло чи ни по чи ње ни над при пад ни ци ма ал бан-
ске на ци о нал но сти за вре ме ору жа ног су ко ба на Ко сову и Метохији. 
„Зло де ла над Ср би ма увек се пре ви ђа ју на вод ним зло чи ни ма Ср ба, 
ко ји су на вод но уби ја ли све што је шип тар ско“.44 Циљ ова квог по-
на ша ња је сва ка ко де вал ви ра ње зло чи на над срп ским на ро дом на 
Ко со ву и Ме то хи ји. 

Ко су и ода кле су уби це ни дан-да нас ни је по зна то. По сто ји 
сум ња да су зло чин ци би ли из су сед них се ла: „У ово ма сов но уби ство 
умије ша ни су Шип та ри из са мог Ста рог Грац ког и су сјед них се ла из 
ко јих су Ста ро гра ча ни ма сти за ле да но ноћ не пријет ње, пра ће не ра-
фал ном паљ бом, са по вре ме ним па ље ви на ма ку ћа. Прије не ко ли ко 
да на на сил ни ци су оте ли стар ца Пе ру Ри сти ћа, ко ме се из гу био сва ки 
траг. КФОР је сла бо за ин те ре со ван да ра свије тли зло чин“.45 Ме шта-
ни Ста рог Грац ка крив це ви де у ме шта ни ма се ла Ве ли ки Алаш.46 По-
чи ни о ци и на ло го дав ци тог зло чи на још ни су про на ђе ни, али је за 
та уби ства осум њи че но мно го ли ца. Ун мик по ли ци ја је 2007. го ди не 
ухап си ла Маљ зу ма Би ти ћи ја из Ве ли ког Ала ша, али је он убр зо осло-
бо ђен из при тво ра због не до стат ка до ка за.47 Би ти ћи је осум њи чен и 
за уби ство Ми ле не Сто ја но вић 28. ју на 1999, што је био не по сре дан 

41 Џелетовић, н. д., 144. 
42 Tim Džuda, Kosovo: rat i osveta, prevela Duška Anastasijević, (Beograd: Samizdat 

B92, 2002), 314; Veton Surroi, „Kosovo Fascism, Albanian’s Shame. The systematic 
intimidation of Kosovo’s Serbs brings shame on the province’s Albanians and will 
have far-reaching and long-term consequences“, Koha Ditore, 25 August 1999. 

43 Ветон Сурои наводи да понашање Албанаца после ратног сукоба према Ср-
бима представља фашистичко понашање, а не емоционалну реакцију. Даље 
каже да су Срби који су извршавали наређења из Београда побегли са Косова и 
Метохије и да зато не стоји изговор према којем Албанци желе да се освете Ср-
бима за злочине, као и да то не може бити оправдање за нови злочин (Исто). 

44 Мирко Чупић, Отета земља Косово и Метохија: (злочини, прогони, отпори...), 
(Београд: Нолит, 2006), 353. 

45 Радовић, н. д., 249. - Из Старог Грацка убице нису сигурно, јер су у том селу, у то 
време, биле само три албанске куће. 

46 OEBS, n. d., 32–33.
47 „Zločin u Starom Gracku-Žetva bez roda“, датум приступа 4. 3. 2015, www.politika.rs 
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по вод за исе ља ва ње срп ског ста нов ни штва из Ве ли ког Ала ша.48 Сум-
ња се да је је дан од из вр ши ла ца уби ства же те ла ца Аде ми Му ха мед из 
Ве ли ког Ала ша,49 а као је дан од од го вор них за тај зло чин по ми њан је 
и Ај ваз (Бе храм) Кар пу зи.50 Осум њи че ни су та ко ђе и Бе сим Алиу и Ра-
хим По дво ри ца,51 по том и Зеј на Бе ћај (1936) из Ве ли ког Ала ша,52 као 
и Ле цај Су ља и ње гов брат.53 Јед на од осум њи че них би ла је и Лин ди та 
Крен зи, офи цир за ве зу ОВК у зо ни Не ро ди мље, ме ђу тим, она, по свој 
при ли ци, ни је би ла упле те на у тај зло чин.54 

У еми си ји „Иза зо ви исти не“, у епи зо ди број 290, Ми ло ван 
Дре цун је из ја вио да је Ун мик по сле де таљ не ис тра ге иден ти фи ко-
вао 20 осо ба осум њи че них да су пла ни ра ле и ре а ли зо ва ле ма са кр. 
То су, ка ко је на ве де но: Ах мет Баф тиу, Мо ха мет Аде ми, Зе нел Амер-
ла ху, Мен тор Амер ла ху, Бље рим Хо џа, Илир Баф тиу, На им Баф тиу, 
Али Меј зи но ли, Зеј на Бе ћај, (?) Би ти ћи,55 Маљ зум Би ти ћи, Ми ља зим 
Би ти ћи, Осман Кар пу зи, Бље рим Јо ша ни ца, Ра хим По дво ри ца, не по-
зна ти зва ни Ша ба ни, Бег Ша ћи ри, Са ли ху Шће ри, Бље рим Баф тиу и 

48 „Ubijeni zato što su govorili srpski“, датум приступа 7. 3. 2015, www.vesti-online.com 
49 Комитет за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности 

и међународног права, н. д., 152. 
50 Рођен у селу Седларе (Липљан) 21. маја 1956. године. Од 1991. налазио се у 

Албанији, а након што је завршио војну обуку, отишао је у западну Европу. 
Прикључио се албанској емиграцији и највероватније постао припадник 
ОВК 1998. Био је припадник штаба 121. бригаде ОВК и руководилац војне 
полиције. Ангажован је на планирању и директном извођењу терористичких 
акција према припадницима МУП-а Србије и ВЈ на територији села Црнољево, 
Лапушник, Клечка и Магура. Припадници штаба 121. бригаде ОВК су септембра 
1998. извршили терористички напад на резервног полицајца Милосава 
Станишића, који је у том нападу рањен. У октобру 1998. Карпузи је учествовао у 
терористичком нападу на породицу полицајца у Липљану Фатмира Ћеримија, 
из села Петровића, у општини Штимље. Такође, учествовао је у лишавању 
слободе двојице новинара Танјуга, као и ликвидацији неколико Албанаца 
лојалних Републици Србији. Организатор је етничког чишћења на подручју 
Липљана и околине после завршетка НАТО агресије на СРЈ 1999. године. У 
Белој књизи је означен као један од организатора и учесника у терористичком 
нападу изведеном 23. јула 1999. у селу Старо Грацко (Влада Републике Србије, 
Албански тероризам и организовани криминал на Косову и Метохији, (Београд, 
2003), 99–100). После ратног сукоба, постао је председник Удружења ратних 
ветерана Липљана. 

51 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена 
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre. 

52 Исто. 
53 Свети архијерејски синод Српске православне цркве, н. д., 166. 
54 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена 

архивска грађа, About Staro Gracko Massacre. 
55 Највероватније је реч о Фљориму Битићију. 
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Бе сим Алиу. Као кључ ног ис ти че Бе га Ша ћи ри ја, ко ји је био ко ман-
дант ОВК је ди ни це под на зи вом „Фор ту на“. По ред све га на ве де ног, 
ми шље ња смо да је кључ ни чо век који мо же има ти са зна ња о овом 
зло чи ну Шу кри Бу ја. Бу ја је био ко ман дант 161. бри га де опе ра тив не 
зо не не ро дим ског сре за ОВК. Шу кри Бу ја (псе у до ни ми Га зе тар и Со-
кољ) имао је пре би ва ли ште у се лу Бу јан це, где се зло чин и до го дио, 
и био је је дан од ко ман ду ју ћих у ли пљан ској оп шти ни.56 Бег Ша ћи ри 
је био у до брим од но си ма са њим. Та ко ђе, је дан од оних ко ји мо гу 
има ти са зна ња о све му што се до го ди ло је сте и Шће ри Са ли ху, ко-
ман дант вој не по ли ци је ОВК у Ли пља ну.

По сто је и не ја сно ће о то ме ко ли ко ко ма да ва тре ног оруж-
ја је ко ри шће но при ли ком зло чи на. У из ве шта ју Ми си је ОЕБС-а на 
Косову и Метохији се на во ди да су жр тве уби је не из три пу шке АК-
47.57 Пре ма до ку мен ти ма Ун ми ко вих ис тра жи те ља, том при ли ком је 
ко ри шће но де вет пу ша ка АК-47 и два пи што ља.58 Од го вор на пи та-
ње да ли је пу ца но из три или из де вет пу ша ка мо гао би да са др жи и 
раз ја шње ње о то ме ко ли ко је нај ма ње би ло по чи ни ла ца хлад но крв-
ног уби ства же те ла ца.

О Бе гу Ша ћи ри ју

Бег (Исма ил) Ша ћи ри ро ђен је 15. ју ла 1960. го ди не. Био је 
глав ни осум њи че ни за на па де руч ним гра на та ма у Ли пља ну и око-
ли ни. За вре ме ору жа ног су ко ба из ме ђу без бед но сних сна га СРЈ и 
па ра вој не фор ма ци је ОВК, био је при пад ник 138. бри га де ОВК. Имао 
је пре би ва ли ште у се лу Цр ни Брег (Ли пљан).59 Ша ћи ри у сво јим бе-
ле шка ма наводи да је ко ман дант је ди ни це „Фор ту на“. Је ди ни ца је 
би ла опе ра тив на и по чи ни ла је број не зло чи не на Ко со ву и Ме то хи-
ји од 27. ју на до 9. ав гу ста 1999. го ди не, ка да су ње ни при пад ни ци 
ли ше ни сло бо де. У из ја ви по твр ђу је да је та фор ма ци ја спроводи ла 
ак ци је у Гњи ла ну, Ви ти ни, Уро шев цу, Ка ча ни ку, Ли пља ну, Шти мљу 

56 Fond za humanitarno pravo, Dokumentacija i pamćenje, Svedočenje inspektora 
Dragana Jašovića na suđenju Slobodanu Miloševiću, 26. april 2005. godine, datum 
pristupa 12. 3. 2016, http://www.hlc-rdc.org/Transkripti/Milosevic/Transkripti/
Transkripti%20sa%20sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu%20(18)/
Transkript%20sa%20sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu%20-%2026.%20
april%202005..pdf. 

57 OEBS, n. d., 32–33.
58 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена 

архивска грађа, About Staro Gracko Massacre. 
59 Исто. 

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2016.
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и При шти ни. На во ди и да ни су би ли у ста њу да из ве ду ак ци је у се ли-
ма До бро тин, Гу ште ри ца, Ли ва ђе, Ра бо вац и Штрп це. У јед ном за пи су 
Ша ћи ри се бе на зи ва и ко ман дан том је ди ни це „Цр на ру ка“.60 Када је 
ко ман дант у Ли пља ну Шће ри Са ли хи по ку шао да га ста ви под сво ју 
кон тро лу у ле то 1999, Ша ћи ри се ни је са гла сио с тим па је фор ми рао 
сво ју ор га ни за ци ју у тој зо ни са на ме ром да бу ду део ФАРК-а. По ку-
ша вао је да сту пи у кон такт са његовим ру ко вод ством у Ли пља ну ка-
ко би му се при кљу чио, али је ко ман дант ФАРК-а Шпен ди Лу га ни то 
спре чио ус кра ћи ва њем зах те ва них ре сур са. Из ве шта ји ука зу ју на то 
да је Бег Ша ћи ри  пре тио ко ман дан ту Шће ри Са ли хи ју уко ли ко се би-
ло ка ко уме ша у ње го ве ак тив но сти.61 Пре ма бе ле шка ма Бе га Ша ћи-
ри ја, зах те вао је по моћ од ко ман дан та у Ли пља ну Шће ри ја Са ли хи ја 
за исто вре ме не на па де на срп ско ста нов ни штво у Грац ком, До бро ти-
ну и Штрп цу.62 По сто је по да ци да се ба вио и тр го ви ном и пре про да-
јом ци га ре та. Бег Ша ћи ри и Бље рим Хо џа су за у ста вље ни на пу ту у 
ок то бру 1999. и при ли ком ру тин ске кон тро ле ауто мо би ла утвр ђе но 
је да по се ду ју ле ги ти ма ци је Ко сов ског кор пу са и ин фор ма тив ног сер-
ви са. Ве ру је се да је Бље рим Хо џа про фе си о нал ни уби ца.63 

Бег Ша ћи ри је ухап шен 9. ав гу ста 1999. као осум њи че ни за на-
пад руч ним гра на та ма у Ли пља ну и за уби ство 14 же те ла ца. По ред 
ње га, ухап ше но је још 14 ли ца: Ну срет Ла ци, Фљо рим Би ти ћи, Са дат 
Ша ља, Љуљ зим Ста тов ци, Осман Кар пу зи, Мен тор Амер ла ху, Је хо на 
Ху се ни, Ха ми да Ху се ни, Ваљ бо на Ху се ни, Џе ва хи ре Бу да ко ва, Мак фи-
ре те Бај ра ми, Зе нел Амер ла ху, Бље рим Хо џа и Бље рим Јо ша ни ца.

У својим бе ле шка ма Ша ћи ри ис ти че да је та да ухап ше но 17 
вој ни ка. У спи ску на па да ко ји је са чи нио на во ди се дам име на, а два 
име на ни су ме ђу го ре по ме ну тим: Бе ким Кар пу зи и Ра гип Бу да ко-
ва. Вр ло је мо гу ће да се ме ђу при пад ни ци ма је ди ни це ко ја је би ла 
под ко ман дом Ша ћи ри ја на ла зе од го вор ни за уби ство 14 срп ских 
зе мљо рад ни ка. 

О са хра ни 

О томе шта се де ша ва ло у Ста ром Грац ком по сле зло чи на, 
говори нам ми тро по лит Ам фи ло хи је. Он је 24. ју ла 1999. за пи сао: 
„Ка ко пре но си штам па, у Ста ром Грац ком су на свим срп ским ку-

60 Исто. 
61 Исто. 
62 Исто.
63 Исто. 
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ћа ма ис так ну ти цр ни бар ја ци. Ср би ов дје не вје ру ју ме ђу на род ним 
сна га ма. Јед ни ка жу: ‘Са мо ру ском ба та љо ну мо же мо да ве ру је мо, 
дру ги шу ру ју са Шип та ри ма, хо ће да за та шка ју ства ри (...) шти те их 
и по ма жу им у на мје ри да нас ис трије бе или отје ра ју са Ко сме та (...) 
Ко лек тив но ће мо се исе ли ти’. Дру ги до да ју: ‘Ни јесмо си гур ни, ако 
их са хра ни мо ов дје, да ће их и мр тве оста ви ти на ми ру. То су зло тво-
ри. Ни шта им ни је све то...’. И пи та ју: ‘За што њи ма као род би ни и срп-
ским струч ња ци ма КФОР не до зво ља ва да при су ству ју аутоп си ји?’. 
И са ми од го ва ра ју: ‘То је на мјер но, са мо да ми не ви ди мо тра го ве 
кур јач ких об ре да над тије ли ма’. Већ са да се по ла ко проно си вијест 
да ни је би ло ижи вља ва ња, већ су их ‘са мо по би ли’ (...) Од го вор ни у 
КФОР-у се прав да ју да су они мо гли да до ђу сље де ћег да на да их чу-
ва ју, али да су Ср би ‘по жу ри ли, ни јесу хтје ли да са че ка ју, бо је ћи се 
ки ше’. Оста је пи та ње ка ко то да су мо гли дан ка сни је, а дан ра ни је 
није су. Ка жу још у Ста ром Грац ком: ‘Или КФОР има људ ство и же љу 
да по мог не, или не ма. Да су хтје ли, мо гли су’“.64 Ми тро по лит Ам фи-
ло хи је 25. ју ла 1999. за пи су је: „Ље ка ри ко ји су об ду ко ва ли по би је-
не срп ске же те о це из Ста рог Грац ког би ли су ис кљу чи во Шип та ри, 
ни је дан Ср бин, би ло са Ко со ва или из оста лог дије ла Ср би је, што 
до дат но ‘про ду бљу је сум њу у на лаз ко ји тре ба да од го во ри шта се у 
том се лу ствар но де си ло (...)’ Штампа пре но си пи са ње неког шпан-
ског ли ста у ко ме се Ку шне ро ва увје ра ва ња да ‘за шти та Ср ба има за 
ми си ју УН пр вен стве ни зна чај’, ко мен та ри шу рије чи ма да ‘ако го-
спо дин Ку шнер не по жу ри, не ће ви ше има ти ко га да  шти ти’“.65 

По сле об дук ци је, че ти ри-пет да на по сле уби ства же те ла ца, 
по смрт ни оста ци пре да ти су по ро ди ца ма.

Са хра на 14 уби је них срп ских же те ла ца оба вље на је 28. ју ла 
1999. го ди не на се о ском пра во слав ном гро бљу у Ста ром Грац ком уз 
обез бе ђе ње при пад ни ка Кфо ра. Са хра ни је при су ство ва ло не ко ли-
ко сто ти на љу ди, као и шеф При вре ме не ад ми ни стра тив не ми си је 
УН-а на Ко со ву и Ме то хи ји Бер нар Ку шнер. Па три јарх срп ски Па-
вле слу жио је опе ло, уз са слу же ње ми тро по ли та цр но гор ско-при-
мор ског Ам фи ло хи ја, епи ско па ра шко-при зрен ског Ар те ми ја и за-
хум ско-хер це го вач ког Ата на си ја. Па три јарх Па вле је том при ли ком 
ре као: „Је ди на утје ха у овој ве ли кој не сре ћи је то што су уби је ни 
Ср би на пу сти ли овај свијет не као зло чин ци, већ као не ви не жр-
тве“.66 У име ме шта на, на са хра ни је бе се дио Све та Ла лић: „Све нас 
гу ши плач због по ги би је си но ва ко ји су по шли по хљеб но жи то, да 

64 Радовић, н. д., 250. 
65 Исто, 252. 
66 Исто, 262. 
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на хра не глад ни на род. Уби ше их крв ни ци и њи ве на ше на то пи ше 
њи хо вом му че нич ком кр вљу. По том ци ка ча ка же ле да нам ог њи шта 
по га се, да нас у не по врат прог на ју и сје ме за тру. Хо ће ли свјет ски 
моћ ни ци да ти свој бла го слов да се та не прав да до го ди? Мо гу ли њи-
хо ве очи да гле да ју зу лу ме остра шће них и стра да ња не ви них. Мо гу 
ли свјет ски пра вед ни ци пот пи са ти књи гу на ше про па сти?“67 Шеф 
При вре ме не ад ми ни стра тив не ми си је УН-а на Ко со ву и Ме то хи ји 
Бер нар Ку шнер на са хра ни је пред мно штвом до ма ћих и стра них 
но ви на ра из ја вио да осу ђу је стра да ња не ду жних ци ви ла и до дао да 
на Ко со ву и Ме то хи ји мо ра ју оста ти да жи ве „сви Ср би и сви Ал бан-
ци и при пад ни ци оста лих на ци о нал них за јед ни ца“.68 Та ко ђе, обе ћао 
је на гра ду од пет ми ли о на не мач ких ма ра ка за про на ла же ње по чи-
ни ла ца зло чи на.69

Убр зо по сле те са хра не, Ал бан ци екстремисти су по ру ши ли 
над гроб на обе леж ја жр тва ма и на се о ском гро бљу по ста ви ли на га зне 
ми не. Због то га је па ра стос на ред них го ди на слу жен ис пред спо мен 
пло че у дво ри шту шко ле, у цен тру се ла. На зи ду основ не шко ле „Бра-
ћа Ак сић“ у Ста ром Грац ком по ста вље на је мер мер на пло ча на ко јој 
се из ме ђу оста лог на ла зе и име на 14 уби је них же те ла ца. Спо мен-пло-
ча је по ста вље на као се ћа ње на пат њу и жр тве, а на њој се на ла зе и 
име на дру гих уби је них.70 На по ме ну у Ста ром Грац ком 2002. го ди не, 
пе сник Дра ган Ни чић Ци но бер ски ре ци то вао је пе сму „Сло бо да“: 

Осло бо ди те нас или уби те
ви сил ни ци све та и ви ло кал не уби це
са на ма гу би те вре ме
то ни је у на шој кр ви
ми ни ка да не ће мо би ти ва ши ро бо ви
или сло бо да или гро бо ви
Вра ти те оте то или нам спа ли те све
зар ће нам до ве ка
зло тво ри чу ва ти хра мо ве
опо га ни сте нас
од обла ка до ко лев ке
и се бе од ол та ра до де чи је ра ке
вра ти те оте то ил нам спа ли те све

67 Исто. 
68 Исто, 262–263. 
69  „Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3. 2015, www.

rts.rs 
70 Џелетовић, н. д., 161; Пеан, н. д., 177–180.
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про дај те нас већ јед ном
или по кло ни те
ви бе о град ске кан та џи је
и ви ко сов ски ба ши бо злу ци
то зна мо зла то вам је и у тре ћој ру ци
јед ном ће те се до го во ри ти
са со бом за тво ри те две ри 
за нас Ко сов це не бри ни те
све су нам смр ти по ме ри 

Уби је ни срп ски же те о ци ни су је ди не жр тве ал бан ског те ро-
ра у Ста ром Грац ком. Спи сак жр та ва тог се ла је мно го ве ћи. При-
ли ком НАТО бом бар до ва ња Ста рог Грац ка ма ја 1999. стра да ло je 
тро је ме шта на – де вој чи ца Дра га на С. Ди мић (1995) и су пру жни ци 
Бо жи дар У. Јан ко вић (1939) и Је вро си ма Т. Јан ко вић (1937). Кра јем 
ма ја уби јен је вој ник Ра до ван М. Ода ло вић (1960), а по чет ком ју на 
ка пе тан пр ве кла се Ми ло рад С. Сто ји са вље вић (1958).71 Гој ко и Сло-
бо дан Пе рен че вић и њи хо ва се стра Сло бо дан ка су та ко ђе уби је ни.72 
Пе ра Ри стић је не стао 16. ју ла 1999. у оп шти ни Ли пљан. Ње го ва су-
пру га твр ди да су га оте ли Аде ми Му ха мед, Ле цај Су ља и ње гов брат, 
ко ји се сум њи че да су по чи ни ли и уби ство же те ла ца.73 Ста нов ни ци 
Ста рог Грац ка ни су би ли без бед ни ни 2000. го ди не, јер су на си ље 
и те рор би ли на ста вље ни. Та ко су 21. ав гу ста 2000. не по зна ти Ал-
бан ци, из во зи ла опел аско на цр ве не бо је, пу ца ли на Ми ло ша Не-
дељ ко ви ћа (16), ко ји се играо ис пред сво је ку ће са се стра ма уз ра ста 
четири и 17 го ди на. На па да чи су се од ве зли у прав цу се ла Ве ли ки 
Алаш, а у на па ду, сре ћом, ни ко ни је по вре ђен. Ми ли ја на Мар ко вић 
је уби је на на из ла зу из се ла 2003. за јед но са сво јим деч ком Зла ти-
ми ром Ко сти ћем из се ла Угља ре. На па ди на се ло су на ста вље ни и 
на ред них го ди на. Из све га ово га је ја сно да је ме ђу Ста ро гра ча ни ма 
стал но био при су тан страх за вла сти те и жи во те чла но ва њихових 
по ро ди ца.74 

71 Гаћеша, „Сећање на крваву жетву“. 
72 „Veliko Gracko Odsečeni od sveta!“, датум приступа 11. 3. 2015, http://www.

pecat.co.rs/wp-content/themes/zenko-v1/images/logo.jpg 
73 Свети архијерејски синод Српске православне цркве, н. д., 166. 
74 „Хуманитарни концерт Видовдан 2014“, датум приступа 5. 3. 2015, http://

drmladen.rs/humanitarni-koncert-vidovdan-2014 
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О све до че њу Дра га на Ода ло ви ћа

О уби ству 14 же те ла ца, Па вле Џе ле то вић и Пјер Пе ан пре-
но се све до че ње Дра га на Ода ло ви ћа. Пре ма ис ка зу Ода ло ви ћа, он је 
имао ком бајн ко ји је во зио ње гов син Ан дри ја. Ка ко је би ло ка сно 
ве че, а ње гов син се ни је вра тио са њи ве, Дра ган и ње гов ком ши ја 
су кре ну ли пут њи ве:75 „Он да смо се за јед но за пу ти ли на њи ве да 
ви ди мо шта се де си ло. Ка да смо сти гли бли зу шу ме, опа зи ли смо 
мо ју же те ли цу и дру ге по љо при вред не алат ке. При ла зим трак то ру 
и ви дим ка ко са стра не ви си ру ка мог си на. Ан дри ја, уко чен и мр тав, 
као да још се ди на се ди шту. При ла зим бли же и ви дим ка ко те ла мо-
јих ком ши ја ле же око дру гих ма ши на. Сви мр тви. Че тр на ест ле ше ва. 
Пре не ра же ни и у стра ху, као без ду ше, од ју ри ли смо пре ма се лу. Ка-
да смо сти гли ова мо, ни смо ре кли шта смо ви де ли. Је дан се љак ко ји 
је знао до не кле ен гле ски те ле фо ни рао је вој ни ци ма Кфо ра, ко ји су 
би ли ста ци о ни ра ни у Ли пља ну, два ки ло ме тра одав де, и за тра жио 
да хит но до ђу. Наш са го вор ник је од го во рио да не ма ју тре нут но 
сло бод них во зи ла да до ђу у Ста ро Грац ко. Ипак, по сле из ве сног вре-
ме на сти гла су че ти ри џи па. Око њих су се сја ти ли се ља ци. А он да 
смо мој су сед и ја са њи ма оти шли џи пом до ме ста кр во про ли ћа. Вој-
ни ци Кфо ра по ку пи ли су ле ше ве и сво јим во зи ли ма од ве зли их до 
бол нич ке ка пе ле у При шти ни. Са њи ма је по шао и онај наш при ја-
тељ ко ји је го во рио ен гле ски. Не што ка сни је вој ни ци су се вра ти ли. 
Бри тан ски ма јор оку пио нас је у се о ској са ли. ‘По тре сен сам’, ре као 
је, ‘на шли смо 14 ле ше ва’. Се ља ци су по че ли углас да ри да ју. Из и-
шли смо на по ље. Јед на же на се оне све сти ла на ха у би џи па, чи ји је 
мо тор већ ра дио. Во зач џи па уба цу је у бр зи ну и кре ће, бе сан на ту 
же ну ко ја му сме та. По чи ње да гу ра ту јад ни цу. Дру га же на, удо ви-
ца јед ног од че тр на е сто ро по ги ну лих, отва ра вра та од џи па и по ку-
ша ва да вој ни ка во за ча за у ста ви у ње го вом ужа сном ма не ври са њу. 
Утом јој при ла зи дру ги вој ник, хва та је за ко су и гр ло и гру бо је ба ца 
на зе мљу. Тре ћи вој ник уле ће из ме ђу же не и тог вој ни ка и ур ла на 
ње га: ‘Не!’. А он да су се ља ци не ку да од ве ли те две же не и по бри-
ну ли се за њих. У се ло сти же још не ко ли ко џи по ва Кфо ра. ‘Има ли 
пре жи ве лих ме ђу се ља ци ма ко ји су ју трос оти шли на њи ве?’, пи та ју. 
‘Не ма.’. Је дан од вој ни ка уз ви ку је ‘Океј!’ и ди же па лац. Сви ко ји су се 
у том стра шном ча су та мо за те кли раз у ме ли су тај по крет ру ке као 
при зна ње да су уби це до бро оба ви ле по сао. Ужа сан гест! Три на ест 
го ди на ка сни је Дра ган Ода ло вић не мо же да при кри је бес, огор че-

75 Према наводима са једног сајта, у питању је Стево Лалић („Годишњица убиства 
Срба у Старом Грацку“, датум приступа 4. 3. 2015, www.rts.rs). 
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ње, не ра зу ме ва ње и пре зир пре ма они ма ко је сма тра са рад ни ци ма 
ОВК“.76 Пре ма на во ди ма Па вла Џе ле то ви ћа, по љо при вред не алат ке 
су оста ле на њи ва ма и сле де ћа два да на по сле уби ства. Драган Ода-
ло вић је од био по зив Кфо ра да оде и да пре у зме сво ју мо тор ну же те-
ли цу. Ни је ви ше хтео да чу је за њу, ни је га ви ше за ни мaла.77

О смр ти

Ак ти ви сти Цен тра за мир и то ле ран ци ју у При шти ни, на 
осно ву не по сред ног уви да ме ста зло чи на и на осно ву све до че ња 
ме шта на, за кљу чи ли су да је би ло ижи вља ва ња над жр тва ма по сле 
смр ти.78 Ме ђу тим, да ли је било иживљавања или не, не мо же се за-
кљу чи ва ти на осно ву раз го во ра са род би ном и ме шта ни ма Ста рог 
Грац ка. По зна то је, ипак, да се вест о ижи вља ва њу пре но си ла већ 
23. ју ла уве че.79 Род би на и не ки ме шта ни су те ла жр та ва ви де ли тек 
по сле об дук ци је. А по зна ва о ци об дук ци је зна ју да се на те лу на ко је 
се оба вља об дук ци ја пред у зи ма ју раз не ин тер вен ци је. Сма тра мо да 
са мо об дук ци о ни за пи си мо гу по твр ди ти пра ву исти ну о уби ству 14 
срп ских же те ла ца 1999. го ди не. Ме ђу тим, ка ко нам они ни су дати 
на увид, осло ни ће мо се на по дат ке ко ји су до ступ ни. 

Бол ни ца у При шти ни по сла ла је Дра га ну Ода ло ви ћу уве ре-
ње о смр ти у ко ме се на во ди да су сви уби је ни би ли пи ја ни и да су 
се ме ђу соб но по у би ја ли. С об зи ром на то да по ро ди це жр та ва ни су 
хте ле да при ме та кав до ку мент, два ме се ца ка сни је им је сти гло но-
во уве ре ње о смр ти, у ко ме је пи са ло да ле кар ни је био у мо гућ но сти 
да при ба ви по у зда не ин фор ма ци је, јер је по ли ци ја са оп шти ла да не-
ма све до ка тог зло чи на. Тек на кон го ди ну да на по сле зло чи на, по-
ро ди це уби је них су при ми ле из ве штај при штин ске бол ни це у ко ме 
се на во ди да су сви же те о ци уби је ни из ва тре ног оруж ја.80 Са дру ге 

76 Џелетовић, н. д., 157–159; Пеан, н. д., 177–180. 
77 Исто. - Пре ма све до че њу Ода ло ви ћа, ком ши је ко је су оти шле да по ку пе сво је 

по љо при вред не ма ши не „на шли су гла ву ко ја је не до ста ја ла на јед ном од ле-
ше ва“.

78 Zoran Anđelković, Dani terora (u prisustvu međunarodnih snaga), (Beograd: Centar 
za mir i toleranciju: AS media, 2000), 99. 

79 Митрополит Амфилохије записао је 24. јула 1999. да се тада преносила вест 
у селу да није било иживљавања, већ да су их само побили (Радовић, н. д., 
250). Највероватније прича о постморталном иживљавању потиче од Драгана 
Одаловића и његовог комшије који су видели место злочина одмах после 
убиства. Видети део о сведочењу Драгана Одаловића. 

80 Џелетовић, н. д., 160; Пеан, н. д., 177–180.
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стра не, Ве ри ца Ја ни ћи је вић све до чи да јој у ре ше њу ко је је из да ло 
Ми ни стар ство Ре пу бли ке Ср би је пи ше да јој је син Но ви ца стра дао 
при род ном смр ћу!!!81 Да ли је та кво по на ша ње ко сов ских, али и ин-
сти ту ци ја Ре пу бли ке Ср би је, по ку шај да се ку пи вре ме и за та шка 
зло чин, оста је пи та ње.

Не ма сум ње да је смрт код свих насилна и да је на сту пи ла услед 
деј ства хи та ца из ва тре ног оруж ја. Ипак, и да ље о све му то ме по сто-
је раз не кон тра дик тор не ин фор ма ци је, јер о ста њу ле ше ва за са да не 
по сто је по у зда ни по да ци. Пре ма по је ди ним све до ци ма ко ји су ви де ли 
те ла на стра да лих и тврд ња ма не ких чла но ва њи хо вих по ро ди ца, уби-
је ни ци ви ли су би ли ма са кри ра ни. По ро ди це жр та ва твр де да су те ла 
би ла ма са кри ра на и да су са мо че ти ри мо гли да обу ку, а оста ла су ста-
вље на у ке се.82 Бо го љуб Ста ле то вић, ко ји је у ка пе ли обла чио те ла 
уби је них, све до чио је да су би ли упу ца ни и ма са кри ра ни.83 

Осим чла но ва по ро ди ца и не ко ли ко ме шта на, ни ко од ре-
ле вант них ин сти ту ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји (ОЕБС, Кфор, Ун мик, 
при штин ска бол ни ца и др.) не на во ди да је би ло ижи вља ва ња над 
те ли ма на стра да лих. Су прот но, сви су на ве ли да су жр тве уби је не из 
ва тре ног оруж ја. 

Мо гло би се узе ти као тач но да је до де фор ми те та и де ви ја-
ци је те ла до шло јер је пу ца но из ауто мат ског оруж ја из не по сред не 
бли зи не: „пуц њи из АК 47 из не по сред не бли зи не до во де до стра-
шних по сле ди ца по те ло уби је ног.84 Пре ма по да ци ма, нај ма ње јед-
ној жр тви је пу ца но у пре де лу гла ве.85 По свој при ли ци, да кле, ни-
је би ло мр цва ре ња ле ше ва по сле уби ства, од но сно пост мор тал ног 
ижи вља ва ња. При че да су мр тва те ла би ла га же на трак то ри ма и да 
су гла ве жр та ва се че не но же ви ма су нео сно ва не. Ра не на те ли ма 
жр та ва из гле да ју мон стру о зне, јер је, пу ца но из ка ла шњи ко ва, из 
бли зи не. На рав но, то што сматрамо да ни је би ло ижи вља ва ња над 
те ли ма жр та ва по сле уби ства, не ума њу је тај стра шни зло чин по чи-
њен над не ду жним срп ским ци ви ли ма. Не сум њи во је да је начин на 
који су убијени звер ски. 

81 Милован Дрецун, „Изазови истине“, епизода 290, датум приступа 4. 3. 2015, 
www.youtube.com 

82 „Старо Грацко – 15 година бола, неправде, срамоте и заборава“, датум приступа 
11. 3. 2015, www.vaseljenska.com; „Ubiše ih Satanini potomci“, датум приступа 
11. 3. 2015, www.glasjavnosti.rs

83 Дрецун, „Изазови истине“. 
84 Stanojević, „Na licu mesta“. 
85 Daniel J. Wakin, „Serb Massacre Hurts NATO Efforts“, датум приступа 21. 3. 2015, 

www.washingtonpost.com. На овом сајту наводи се да је једној жртви пуцано у 
браду, а да је другој жртви лице разорено.
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О при ча ма

По во дом тог стра вич ног зло чи на и да нас има мно го не по-
твр ђе них при ча, спе ку ла ци ја и дез ин фор мци ја. Ка ко, за са да, не по-
сто је све до ци уби ства же те ла ца, сма тра мо да су та кве при че и ин-
фор ма ци је кон тра про дук тив не и штет не. По сво јој при ро ди, углав-
ном се ба зи ра ју на ре чи ма „ка жу“ и „при ча ју“. 

Ми тро по лит Ам фи ло хи је на јед ном ме сту на во ди: „Ка жу да 
су их по жи ту ју ри ли, пу ца ли у већ уби је не и га зи ли њи хо ва тије ла 
ко ли ма. КФОР су мје шта ни зва ли де сет пу та да при ја ве зло чин, али 
им је шип тар ски пре во ди лац са мо од го ва рао да не ма ју сло бод на ко-
ла. На кра ју је је дан се љак от пје ша чио до Ли пља на и на је дви те ја де 
успио да на мо ли кфо ров це да до ђу (...) На ли цу мје ста они су рав-
но ду шно кон ста то ва ли да по по љу ле же раз ба ца на тије ла уби је них 
Ср ба“.86 

Ода ло вић у свом све до че њу на во ди и сле де ћи де таљ: „Је дан 
од Ал ба на ца, ко јег смо до бро по зна ва ли, при су ство вао је ма са кру 
че тр на е сто ри це Ср ба у Ста ром Грац ком. До шао је и о то ме нам при-
чао. По сле три ме се ца смрт но је пре ту чен“.87 И Но ви чи на мај ка, Ве-
ри ца Ја ни ћи је вић, све до чи да је цео до га ђај по сма трао је дан ста ри 
Ал ба нац, ко ји је у бли зи ни чу вао кра ве. Убр зо по сле ма са кра, тај чо-
век је, ме ђу тим, умро.88 По ста вља се пи та ње, ако су ме шта ни и по-
ро ди це жр та ва зна ли да по сто ји све док, за што то ни су при ја ви ли 
вла сти ма? На јед ном ме сту на во ди се да је „ли дер срп ске за јед ни це 
ка сни је при ја вио ОЕБС-у да су оца јед не од жр та ва се ља ци из Ве ли-
ког Ала ша по зва ли у но ћи ма са кра. Овај Ср бин је кри вио љу де из 
свог се ла за по чи ње ни зло чин. Чо век ни је дао име на по чи ни ла ца“.89

Код Па вла Џе ле то ви ћа се мо же на ћи и по да так да су уби це 
би ле у ма скир ним уни фор ма ма из ен гле ског са ста ва ми ров них сна-
га и да су ко ри сти ле ауто мат ско оруж је са при гу ши ва чи ма.90 И по-
је ди ни ме ди ји су пре но си ли ве сти да су уби це би ле у бри тан ским 
уни фор ма ма.91 Ме ђу тим, та кве тврд ње ни су у са гла сно сти са чи ње-
ни цом да не по сто је све до ци уби ства, па се тврд ња да су уби це би-
ле у ен гле ским или бри тан ским уни фор ма ма та ко ђе не мо же при-

86 Радовић, н. д., 248. 
87 Џелетовић, н. д., 161–162; Пеан, н. д., 177–180.
88 Дрецун, „Изазови истине“.
89 OEBS, n. d., 165. 
90 Џелетовић, н. д., 158. 
91 „Ubistva izvršila ‚OVK‘ u britanskim uniformama“, датум приступа 5. 3. 2015, 

www.glasjavnosti.rs 
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хва ти ти као ве ро до стој на. Тврд ња да су уби це ко ри сти ле оруж је са 
при гу ши ва чи ма је та ко ђе про из вољ на. Пре ма из ве шта ји ма при пад-
ни ка Ун ми ка, при ли ком уби ства је ко ри шће но де вет ауто мат ских 
пу ша ка и два пи што ља. Ми шље ња смо да је ма ла ве ро ват но ћа да су 
све уби це има ле при гу ши вач на оруж ју. Нај ве ро ват ни је се пуц њи у 
Ста ром Грац ком ни су чу ли јер је ве тар ду вао из прав ца се ла ка ме-
сту уби ства. Та ко ђе, до каз да уби це ни су има ле при гу ши ва че је и 
чи ње ни ца што су при пад ни ци Кфо ра чу ли пуц ња ву. 

О „по вер љи вим до ку мен ти ма“

Те шко је при кри ти ма сов на уби ства, па та ко и зло чин над 14 
срп ских ци ви ла на њи ви Ста ни ми ра Ђе ки ћа 23. ју ла 1999. го ди не. 
У штам па ним и елек трон ским ме ди ји ма 2013. по ја ви ли су се до ку-
мен ти ме ђу на род них без бед но сних сна га на Ко со ву и Ме то хи ји ко ји 
го во ре о ис тра зи уби ства 14 срп ских же те ла ца.92 У до ку мен ти ма се, 
по ред ис тра ге ко ја је спро ве де на, го во ри и о днев ни ку вој ни ка ОВК 
Лин ди те Крен зи.

Пре ма ин тер ним до ку мен ти ма ме ђу на род них без бед но сних 
сна га на Ко со ву и Ме то хи ји, Кфор је ухап сио, па пу стио при пад ни ке 
ОВК ко ји су би ли осум њи че ни за на пад на срп ске же те о це. Ис тра га, 
хап ше ња и пре тре си ку ћа ни су уро ди ли пло дом тј. ни су про на ђе ни 
до ка зи ко ји их по ве зу ју са зло чи ном и са оста лим уби ја њи ма, от-
ми ца ма, па ље ви на ма и дру гим зло чи ни ма у том пе ри о ду. Из пи сма 
Бе га Ша ћи ри ја сво јим над ре ђе ни ма ви ди се да је ње го ва је ди ни ца 
пред у зи ма ла опе ра ци је од 27. ју на до 9. ав гу ста 1999, ка да је до шла 
на удар Кфо ра. Ак ци је те је ди ни це су укљу чи ва ле: чи шће ње гра да 
од „српских криминалаца“, при мо ра ва ње здрав стве них рад ни ка 
срп ске на ци о нал но сти да на пу сте Дом здра вља у Ли пља ну, кон тро-
лу срп ских ста но ва, па ље ње око 30% срп ских ку ћа, на се ља ва ње срп-
ских ку ћа и ста но ва Ал бан ци ма. У опе ра ци ја ма те је ди ни це уби је но 
је 48 љу ди, 17 ра ње но, а би ло је мно штво исле ђи ва ња и пре би ја ња. У 
пи сму Ша ћи ри ис ти че да су има ли план да истог да на на пад ну Ста-
ро Грац ко, До бро тин и Штрп це, али да му ни су од го во ри ли ко ман-
дан ти Шу кри Бу ја из Не ро ди мља, Му ха мет Би ла љи из Му жи ча на и 
Шће ри Са ли ху из Ли пља на. Од њих је тра жио вој ни ма те ри јал, а не 
људ ство. У из ве шта ју опи су је ка ко је Кфор ухап сио ње га и ње го ве 
вој ни ке. При ли ком ис пи ти ва ња, сум њи чи ли су их да су од го вор ни 

92 Документи се могу наћи на сајту: Живојин Ракочевић, „Све се зна, само правде 
нема“, датум приступа 6. 3. 2015, www.politika.rs 
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за ма са кр 14 срп ских же те ла ца и ак ци је у Ли пља ну, Ви ти ни и Уро-
шев цу. Ни су при хва та ли оп ту жбе и правили су се да не по зна ју јед-
ни дру ге. При пад ни ци ОВК ни шта ни су при зна ва ли иако су их до-
не кле мал тре ти ра ли вој ни ци Кфора. Убр зо су осло бо ђе ни. Ша ћи ри 
је пи смо на пи сао 4. но вем бра 1999. и у том тре нут ку је рас по ла гао 
са 17 бо ра ца, док су оста ли от пу то ва ли на За пад, али на во ди да су 
спрем ни да се вра те и да се бо ре за не за ви сност. На јед ном ме сту 
упо зо ра ва на по вра так Ср ба као на ве ли ку опа сност.93

О Унми ко вом до ку мен ту 

 Пре ма по вер љи вом Ун ми ко вом до ку мен ту, ма са кр 14 срп-
ских же те ла ца је део освет нич ких ак ци ја Ал ба на ца пред у зе тих по-
сле ору жа ног су ко ба. У до ку мен ту се пре ци зи ра да се зло чин до-
го дио око ки ло ме тар ју го за пад но од Ста рог Грац ка, а да се ме сто 
уби ства на ла зи у бли зи ни рас кр шћа пољ ских пу те ва Ста рог Грац ка 
и Ве ли ког Ала ша. Же те о ци су уби ра ли бер бу са по ља ко ја су се на-
ла зи ла у тој зо ни. Пре ма том до ку мен ту, же те о ци су се вра ћа ли у 
Ста ро Грац ко, са ку пља ју ћи ле ти ну, а уби це су их че ка ле у шу ми, не-
по сред но по ред по ља. На пад се до го дио от при ли ке око 20.15 ча со-
ва. Та ко ђе, ис ти че се да су од ва тре ног оруж ја на па да чи ко ри сти ли 
де вет ју ри шних пу ша ка (7,62 мм) и два пи што ља (7,62 мм). Не ке жр-
тве су би ле устре ље не пи што љем у гла ву из не по сред не бли зи не.94 
Јед на жр тва је по ку ша ла да по бег не трак то ром, али је би ла уби је-
на око 150 ме та ра да ље од оста лих, та ко што му је пу ца но у ле ђа. 
Та област је била за тво рена око сат вре ме на по сле ма са кра, али су 
на па да чи ус пе ли да по бег ну. Документ на гла ша ва да је сед мо ри ца 
уби је них жи ве ла у Ста ром Грац ком, а да су оста ли би ли из окол них 
се ла. Као ре зул тат ис тра ге, не ко ли ко љу ди је осум њи че но за уби-
ство. Оп се жна опе ра ци ја пре тра жи ва ња ку ћа и хап ше ња спро ве де-
на је 28. ју ла 1999. го ди не. До дат на опе ра ци ја пре тра жи ва ња ку ћа 
25 осум њи че них је спро ве де на 20. ја ну а ра 2000. Ни је дан до каз ни је 
про на ђен у ве зи са уби ством, али је Ун мик по ли ци ја на ста ви ла да 
ра ди на слу ча ју.95 У до ку мен ту се по твр ђу је да је Ста ро Грац ко би ло 

93 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена 
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre; Ракочевић, „Све се зна“. 

94 Егзекуција српских жетелаца подсећа на нацистичке методе стрељања и 
„оверавања“ жртава.

95 АМЖГ, Фонд о ратним сукобима од 1991. године, Косово и Метохија, несређена 
архивска грађа, About Staro Gracko Massacre. 
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у зо ни од го вор но сти бри тан ских тру па Кфо ра и да су Ср би ра ни је 
тра жи ли од при пад ни ка те ми си је да за шти те њи хо ву бер бу у по љу, 
али да за то ни је би ло ре сур са.96

О Днев ни ку

У Му ха џер Ба бу шу, у ку ћи Са бри ја Крен зи ја, при ли ком пре-
тре са ку ће, про на ђе не су фо то гра фи је и днев ник бив шег при пад ни-
ка ОВК Лин ди те Крен зи. Лин ди та Крен зи је ро ђе на 30. мар та 1979. 
и по стру ци је би ла фри зер ка.97 Као при пад ни к је ди ни це ОВК осум-
њи че на је да је уме ша на у ма са кр 14 срп ских же те ла ца. Она је би ла 
члан  96. ба та љо на ОВК ПУ (вој на по ли ци ја), у опе ра тив ној зо ни Не-
ро ди мље. Има ла је овла шће ње да пу ту је из ме ђу Ли пља на и Ба бу-
ша. Не ро ди мље, бли зу Уро шев ца, би ло је нај бли же ОВК шта бу. Би-
ла је мо би ли са на у ОВК 10. апри ла 1999. и учествовала у опе ра ци ји 
SHI GJE TA (стре ла) као вој ник за ве зу.98 Слу жи ла је у зо ни Па штри ка 
од 10. апри ла до 15. ју на 1999. го ди не. Оти шла је на фронт 22. ма-
ја 1999. и би ла је ра ње на. Пре ба че на је у Ал ба ни ју на ме ди цин ски 
опо ра вак и вра ће на у Бу рел 8. ју на 1999, где је ра ди ла у тре на жном 
цен тру до 15. ју на.99 

У днев ни ку Линдите Крензи ви ди се да је упо зна та са не ком 
опе ра ци јом ко ја се де си ла кра јем ју ла у се лу Ста ро Грац ко. У днев-
ни ку на во ди да је два да на пре ма са кра (21. ју ла) сре ла ко ман дан та 
Же ле та. „Од ње га сам до би ла од ре ђе ну ин фор ма ци ју. Он је ре као да 
ћу би ти укљу че на у не ку ак ци ју, али ми раз у ме мо и ми ће мо то да 
за вр ши мо пре те бе, али сам га пи та ла и ре кла му ко ти је ре као. Ре-
као је не мој ни ком да ка жеш или ку ку“.100 Дру ги днев нич ки за пис од 
2. ав гу ста 1999. (по сле зло чи на) го во ри о су сре ту са истим ко ман-
дан том Же ле том: „По ку ша ла сам да га на го во рим да го во ри и ре као 
ми је да зна ко је уче ство вао у ак ци ји у Грац ку“.101 Ун мик је за кљу чио 
да „ни шта не на во ди на при ро ду Лин ди ти не по ве за но сти са ма са-
кром у Ста ром Грац ку и не ма до ка за, али је ја сно да по сто ји ве за“.102 

96 Исто. 
97 На другом месту наводи се да је рођена 30. априла 1979. године. Исто. 
98 Исто. - Операција је, у ствари, борба на Кошарама, где је ОВК покушавала из 

Албаније да пређе на територију Косова и Метохије. 
99 Исто. 
100 Исто. 
101 Исто. 
102 Ракочевић, „Све се зна“. 
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Нажалост, треба на по ме ну ти да Ун ми ко ви ис тра жи те љи ни су ус пе-
ли да от кри ју ко је ко ман дант Же лет.  

О из ве шта ју Ми си је ОЕБС-а 

Ка ко би се до би ла де таљ ни ја и ши ра сли ка, пре но си мо ин-
фор ма ци је и Ми си је ОЕБС-а на Ко со ву и Ме то хи ји по во дом уби ства 
14 ли ца срп ске на ци о нал но сти на њи ви Ста ни ми ра Ђе ки ћа. У из-
ве шта ју те ми си је се ка же: „Из ве шта ји о кр ше њу пра ва на жи вот у 
при штин ској бол ни ци об у хва та ли су по је ди нач не и ма сов не ин ци-
ден те. Жр тве су нај че шће би ли срп ски му шкар ци као по је дин ци, 
али је у јед ном ин ци ден ту, ко ји се до го дио у Грац ку уби је но 14 Ср-
ба. У Ко со ву По љу се то ком сеп тем бра до го дио низ на па да ко ји је 
кул ми ни рао на па дом у ко ме је уби је но че тво ро Ср ба и ра ње но њих 
40. Тен ден ци је и обра сци пре сли ка ва ли су се из При шти не на це ло 
под руч је, али су од нај ве ћег ути ца ја би ли ин ци ден ти у Грац ком и 
Ко со ву По љу“.103 По во дом са мог уби ства, из ве штај са др жи по дат ке 
при ку пље не не по сред но по сле уби ства. О хлад но крв ном уби ству 14 
срп ских ци ви ла у до ку мен ту сто ји: „Па тро ла Кфор-а чу ла је пуц ња-
ву ко ја је до пи ра ла из ван се ла око 21.00 час, од го во ри ла је на ва тру 
и на по љу крај шу ме про на шла те ла че тр на ест му шка ра ца у до би 
из ме ђу 15 и 60 го ди на. Три на ест те ла на ла зи ло се на го ми ли, док 
је че тр на е сто про на ђе но око 150 ме та ра да ље, по ред трак то ра. На 
по љу се на ла зи ло шест по љо при вред них во зи ла, од ко јих не ка са 
упа ље ним мо то ром. Вој на по ли ци ја КФОР-а це ле но ћи оба вља ла је 
суд ско-ме ди цин ска ис пи ти ва ња на ме сту до га ђа ја. Па тро ли ра ње 
КФОР-а је сме ста по ја ча но, а на ли цу ме ста као по сма тра чи на ла-
зи ли су се при пад ни ци УН МИК-по ли ци је. Те ла су пре ба че на у при-
штин ску бол ни цу ра ди об дук ци је. ОЕБС је обез бе дио да об дук ци-
ји, ко ја је тра ја ла три да на, при су ству је стра ни па то лог. Жр тве су 
ме шта ни се ла ко ји су се у тре нут ку на па да спре ма ли да кре ну ку-
ћи по сле же тве. Њи хо ве по ро ди це су из ја ви ле да су од КФОР-а тра-
жи ли за шти ту то ком же тве, али да су од би је ни уз обра зло же ње да 
не до ста је људ ства. Ме ђу жр тва ма је се дам ме шта на Грац ког, док су 
оста ли Ср би ко ји су се ту на се ли ли из окол них се ла. Спро ве де на је 
ис тра га и ухап ше но је не ко ли ко Ал ба на ца. У пре тре су њи хо вих ку ћа 
про на ђе на је од ре ђе на ко ли чи на оруж ја и оде ће ко ја је по сла та на 
ис пи ти ва ње у ла бо ра то ри ју за па то ло шка ис тра жи ва ња у Лон до ну. 
Је дан Ал ба нац и да ље је у при тво ру због оп ту жбе да је уче ство вао у 

103 OEBS, n. d., 31. 
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ору жа ном на па ду. Ис пи ти ва ња суд ских па то ло га и да ље тра ју, иако 
се зна да су му шкар ци уби је ни из три пу шке АК-47. Ис пи ти ва ња је 
пре у зе ла УН МИК-по ли ци ја“.104 На дру гом ме сту се пре но се и сле де-
ћи по да ци: „14 ци ви ла уби је но је ва тре ним оруж јем 23. ју ла у оп-
шти ни Ли пљан/Ли пјан. Око 21:00 час, пуц њи су се чу ли око 20 ми-
ну та, из прав ца се ла Грац ко. У 21:25, по ли циј ска ста ни ца при ми ла је 
ано ним ни по зив у ко ме се ка же да је 14 љу ди уби је но од стра не не-
по зна тих на па да ча. Жр тве су би ли срп ски се ља ци ко ји су оба вља ли 
же тву. Срп ска за јед ни ца у Грац ком ве ру је да су се ља ци из Ве ли ког 
Ала ша од го вор ни за ма са кр. По на во ди ма срп ских се ља ка из Грац-
ког, од но си из ме ђу њи хо ве за јед ни це и ал бан ске за јед ни це из Ве ли-
ког Ала ша би ли су до бри. То ком су ко ба, срп ски се ља ци су спре чи ли 
срп ске сна ге да уни ште Ве ли ки Алаш.“105 

О по сле ди ца ма

Уби ство срп ских же те ла ца је има ло мно ге по сле ди це, али 
ће мо на ве сти са мо че ти ри глав не:

1. Уби ство же те ла ца је пре крет ни ца: при че о на си љу и те-
ро ру над срп ским ста нов ни штвом на Ко со ву и Ме то хи ји до би ја ју 
на зна ча ју, јер је не сум њи во по твр ђе на си сте мат ска кам па ња ко ја 
је спро во ђе на про тив срп ског ста нов ни штва (и до та да су ме ђу на-
род не сна ге из ра зних из ве шта ја мо гле да схва те да је те рор ор га ни-
зо ван и си сте мат ски, са ци љем да срп ско ста нов ни штво бу де уни-
ште но или про те ра но са Ко со ва и Ме то хи је, а овај до га ђај је то са мо 
по твр дио);

2. Припадници Кфора спроводе бо љу за шти ту срп ског и 
оста лог ма њин ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји;

3. Ма сов но уби ство 14 срп ских се ља на до ве ло је до су спен-
до ва ња раз го во ра о сло бод ном кре та њу из ме ђу се вер не и ју жне Ко-
сов ске Ми тро ви це;106

4. „Кр ва ва же тва“ и страх ко ји се по ја вио у се лу ума ло ни-
су до ве ли до ко лек тив ног исе ља ва ња Ста ро гра ча на.107 Ми тро по лит 

104 Исто, 32–33.
105 Исто, 165. 
106 Радовић, н. д., 253; OEBS, n. d., 45.
107 Митрополит Амфилохије наводи да су мештани тврдили 24. јула 1999. да ће 

се колективно иселити (Радовић, н. д., 250). Према подацима које је пренео 
лист Глас јавности, српско становништво Старог Грацка је доживело велики 
психолошки притисак после убиства: „Патња и туга у српском, радост и песма 
у албанском селу. Само неколико стотина метара даље је албанско село Мали 
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Ам фи ло хи је за пи су је 28. ју ла 1999. го ди не: „Ср би из Ста рог Грац-
ког за тра жи ли да бу ду пре мjе ште ни на дру га, без бjед ни ја мје ста 
на Ко со ву. Де ве то ро Ср ба пре мjе ште но је 24. ју ла, а још пет на е стак 
њих иш че ку је од ла зак“.108 У из ве шта ју Мисије ОЕБС-а на Косову и 
Метохији пре ци зи ра се да је по сле зло чи на Ста ро Грац ко на пу сти-
ло из ме ђу 30 и 40 Ср ба.109 На дан уби ства, у се лу је жи ве ло око 460 
Ср ба, од ко јих је 57 ин тер но ра се ље них.110 Ме ђу тим, да нак је узео 
сво је. Да нас у Ста ром Грац ком жи ви упо ла ма ње ста нов ни ка не го 
1999. го ди не.111

О осве ти

У по вер љи вом Ун ми ко вом до ку мен ту, за ма сов но уби ство 
же те ла ца се каже да је део освет нич ких ак ци ја Ал ба на ца пред у зе-
тих по сле ору жа ног су ко ба. Ме ђу тим, не мо же се при хва ти ти као 
тач на та ква па у шал на тврд ња, јер све што се де ша ва ло у ју ну, ју лу 
и ав гу сту 1999. го ди не ни су би ли изо ло ва ни ин ци ден ти не го план-
ско и си сте мат ско ет нич ко чи шће ње срп ског ста нов ни штва. Циљ је 
био да се от ми ца ма, уби стви ма и дру гим ви до ви ма на си ља и те ро ра 
уни шти срп ско ста нов ни штво Ко со ва и Ме то хи је или за стра ши ка-
ко би се при нуд но ра се ли ло. Уби це 14 срп ских по љо при вред ни ка су 
же ле ле не са мо да им оду зму жи вот већ да тим зло чи нач ким чи ном 
на те ра ју и оста ло срп ско ста нов ни штво да се исе ли из тог рејона. 

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма ОЕБС-а, у се ли ма око Ста рог 
Грац ка де си ли су се зло чи ни и за вре ме НА ТО агре си је на СРЈ. Пр во 
до ку мен то ва но кри вич но де ло је сте спа љи ва ње пет ал бан ских ку ћа 
у Бу јан цу 25. мар та 1999, што су, ка ко се на во ди, учи ни ли припад-
ни ци по ли циј ских сна га.112 Затим је у апри лу до шло до још не ких 
зло чи на. „Срп ске сна ге без бед но сти су 18. апри ла из ве ле се ри ју на-
па да на се ла за пад но од Ли пља на (...) Бу јан це, се ло ју го за пад но од 
Ли пљана, бли зу пу та Ли пљан–Шти мље, на па ли су у ра но ју тро 18. 
апри ла ми но ба ца чи ма и гра на та ма. Све док из су сед ног се ла То пли-

Алаш. У ноћи између 23. и 24. јула после покоља одатле је трештала музика“ 
(„Срби лелечу, Албанци певају“, Глас јавности, 29. јул 1999; Трајковић, н. д., 332). 

108 Радовић, н. д., 264. 
109 OEBS, n. d., 92.
110 Исто, 32–33.
111 „15 god. od ubistva srpskih žetelaca“, датум приступа 7. 3. 2015, www.b92.net  
112 OEBS, Kosovo: kako viđeno, tako rečeno, I deo: Analiza OEBS Verifikacione misije 

Kosovo, Stanje ljudskih prava oktobar 1998 – jun 1999. godine, preveo Pavle Rak, 
(Beograd: Fond za humanitarno pravo, 2001), 262. 
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ча не ре као је да су гра на те на се ло Бу јан це ис па ље не око шест са ти 
ују тро из сусед ног Ста рог Грац ка, пре те жно срп ског се ла, се вер но 
од Бу јан ца (...) Бу јан це је та ко ђе би ло пљач ка но и па ље но то ком 
на па да (...) Обли жње се ло Кра ји ште би ло је та ко ђе ме та на па да 18. 
апри ла (...) Све до ци ка жу да су три ста нов ни ка уби је на на дан на-
па да (...) По сле пет да на про ве де них у бр ди ма у бли зи ни се ла Ва ри-
гов це, се ља ни су се вра ти ли у Кра ји ште, по што су им Ср би из се ла 
ре кли да је без бед но (...) Се ла Ма ло Ри ба ре и Ма ли Алаш на пад ну та 
су 18. и 19. апри ла“.113 Ме ђу тим, у овом из ве шта ју Мисије ОЕБС-а на 
Косову и Метохији не ка же се од ре ђе ни је да ли су се ти зло чи ни до-
го ди ли за вре ме бор би из ме ђу при пад ни ка ору жа них сна га СРЈ и па-
ра вој не фор ма ци је ОВК у том кра ју, а што је нај ве ро ват ни је.114 И по-
ред све га, не мо же се при хва ти ти као тачна тврд ња да је зло чин над 
же те о ци ма осве та Албанаца из окол них се ла из сле де ћих раз ло га:

1. ак ци ја уби ства 14 срп ских же те ла ца је до бро пла ни ра на и 
ор га ни зо ва на и про фе си о нал но из ве де на, што ука зу је да су у њој уче-
ство ва ле осо бе са вој ним ис ку ством, а не гру па ал бан ских се ља на;

2. се ља ни не поседују аутоматско оруж је;
3. осве та се не вр ши на су мич но, већ од ре ђи ва њем ме те;
4. пре ма окол но сти ма и ме сту из вр ше ња зло чи на и на чи ну 

на ко ји је кри вич но де ло учи ње но, ја сно је да је глав ни мо тив уби-
ства био ет нич ка при пад ност жр та ва. 

Де ша ва ња у Рач ку, са мо не ко ли ко ме се ци ра ни је, ме ђу на-
род на за јед ни ца је од мах осу ди ла и озна чи ла као зло чин про тив чо-
веч но сти и он је по слу жио као не по сре дан по вод за НА ТО агре си ју 
на СРЈ. Ма са кр срп ског ста нов ни штва на њи ви 23. ју ла 1999. го ди не, 
ме ђу на род на за јед ни ца је пред ста ви ла као део освет нич ких ак ци ја 
Ал ба на ца. Иза еуфе ми зма „део освет нич ких ак ци ја Ал ба на ца“ кри је 
се ор га ни зо ва на и си сте мат ска кам па ња ра ди уни ште ња и про те-
ри ва ња срп ског ста нов ни штва са Ко со ва и Ме то хи је. Ал бан ски зло-
чин над срп ским же те о ци ма не сум њи во је био у функ ци ји етничког 
чишћења и уништења српског народа на Косову и Метохији, а не 
освете. Они ко ји твр де да се ради о осве ти албанског становништва 
над срп ским тре ба ло би да од го во ре на пи та ње: за што су на ме ти 
Ал ба на ца, по ред српског становништва, би ли и Ро ми и при пад ни-
ци оста лих на ци о нал них ма њи на? На кра ју до ла зи мо до за кључ ка 

113 Human Rights Watch, Po naređenju, 341–344. 
114 Село Бујанце је било јако упориште ОВК („We asked Nato for protection, say 

massacre villagers“, датум приступа 21. 3. 2015, www.theguardian.com; Daniel J. 
Wakin, „Serb Massacre Hurts NATO Efforts“, датум приступа 21. 3. 2015, www.
washingtonpost.com 
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да зло де ла по чи ње на про тив срп ског и оста лог ма њин ског ста нов-
ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји пред ста вља ју ор га ни зо ван зло чин 
про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва ко је је по чи ни ла ОВК и 
оста ле ал бан ске па ра вој не фор ма ци је, а не по је ди нач не освет нич ке 
ак ци је гнев них ал бан ских гра ђа на. Ко рот на суд би на 14 срп ских же-
те ла ца је ви ше не го до во љан до каз. 

Из во ри и ли те ра ту ра

Извори 

-  Ар хив Му зе ја жр та ва ге но ци да. Фонд о рат ним су ко би ма од 
1991. го ди не, Ко со во и Ме то хи ја, несређена архивска грађа. 

Литература

1. An đel ko vić, Zoran. Da ni te ro ra (u pri su stvu me đu na rod nih sna ga). 
Be o grad: Centar za mir i toleranciju: AS media, 2000. 

2. Ан то ни је вић, Ненад. „Стра да ње Ср ба и дру гих не ал ба на ца на Ко-
со ву и Ме то хи ји (1998–2006)“. При ло зи ис тра жи ва њу зло чи на 
ге но ци да и рат них зло чи на: Збор ник ра до ва, ур. Јован Мирковић, 
157–193. Бе о град: Музеј жртава геноцида, 2009. 

3. Ан то ни је вић, Ненад. Ал бан ски зло чи ни над Ср би ма на Ко со ву и 
Ме то хи ји у Дру гом свет ском ра ту: до ку мен та. Бе о град: Музеј 
жртава геноцида, 2009.

4. Ба за података Фонда за хуманитарно право. Датум приступа 11. 
3. 2015. w ww. hlc-rdc.org

5. Балиновац, Зоран. „Прича о Старом Градском“. Датум приступа 
4. 3. 2015. http://rkrsmanovi.blogspot.com  http://rkrsmanovi.
blogspot.com

6. Bo ro zan, Đorđe. „Albanci u Ju go sla vi ji u Dru go me svjet skom ra tu“. 
Di ja log po vje sni ča ra-isto ri ča ra 3, Pe čuj 12–14. ma ja 2000, priredili 
Hans-Georg Fleck, Igor Graovac, 353–369. Za greb: Zaklada Friedrich 
Naumann, 2001. 

7. „Veliko Gracko Odsečeni od sveta!“ Datum pristupa 11. 3. 2015. ht tp://
ww w.p ecat.co.rs/wp-content/themes/zenko-v1/images/logo.jpg

8. Влада Републике Србије. Ал бан ски те ро ри зам и ор га ни зо ва ни 
кри ми нал на Ко со ву и Ме то хи ји. Бе о град, 2003.

9. Wakin, J. Daniel. „Serb Massacre Hurts NATO Efforts“. Datum pristupa 
21. 3. 2015. www.washingtonpost.com 

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2016.



193

10. „ We ask ed  Nato for protection, say massacre villagers“. Datum 
pristupa 21. 3. 2015. www.theguardian.com www.t heg uardian.com 

11. „World: Europe Serb farmers gunned down“. Datum pristupa 4. 3. 
2015.  http://news.bbc.co. uk/furn iture /banners/banner_world.gif

12. Гаћеша, Јања. „Сећање на крваву жетву у Старом Грацку“. Датум 
приступа 4. 3. 2015. http://www.srpskilist.net

13. Генри, Изо ль да. Со кры тие в Ко со во: пре сту пле ние про тив Бо га 
и че ло ве че ства. Мо сква: Индрик, 2007. 

14. Гли шић, Венцеслав. „Ал ба ни за ци ја Ко со ва и Ме то хи је 1941–
1945“. Ср би и Ал бан ци у XX ве ку: циклус предавања 7–10. мај 1990, 
ур. Андреј Митровић, 277–308. Бе о град: САНУ, 1991.

15. Гли шић, Венцеслав. Те рор и зло чи ни на ци стич ке Не мач ке у Ср-
би ји 1941–1944. Бе о град: Рад, 1970.

16. „Годишњица убиства Срба у Старом Грацку“. Датум приступа 4. 
3. 2015. www.rts.rs

17. Дрецун, Милован. „Изазови истине“, епизода 290. Датум при-
ступа 4. 3. 2015. www.youtube.com

18. Ђо кић, Бојан. „При лог из у ча ва њу ге но ци да над Ср би ма на Ко-
со ву и Ме то хи ји: сту ди ја слу ча ја“. Го ди шњак Му зе ја жр та ва 
ге но ци да, ур. Вељ ко Ђу рић, 191–210. Бе о град: Музеј жртава 
геноцида, 2014.

19. Ђокић, Бојан. „Нумеричка анализа списка отетих и несталих 
Срба и припадника других мањинских заједница на Косову и 
Метохији“. Токови историје 1/2015, 123–144.

20. Епархија рашко-призренска. Шип тар ски ге но цид над Ср би ма у 
20. ве ку: До ку мен та ар хи ве Епар хи је ра шко-при зрен ске и ко сов-
ско-ме то хиј ске. Гра ча ни ца, 2008.

21. „Zločin u Starom Gracku-Žetva bez roda“. Datum pristupa 4. 3. 2015.  
www.politika.rs 

22. Ко ми тет за при ку пља ње по да та ка о из вр ше ним зло чи ни ма 
про тив чо веч но сти и ме ђу на род ног пра ва. Ко ми тет за при ку-
пља ње по да та ка о из вр ше ним зло чи ни ма про тив чо веч но сти и 
ме ђу на род ног пра ва. Београд, 2001. 

23. Mi lo še vić, D. Slobodan. Iz be gli ce i pre se lje ni ci na te ri to ri ji oku pi-
ra ne Ju go sla vi je 1941–1945. Be o grad: Narodna knjiga: Institut za 
savremenu istoriju, 1981.

24. OEBS. Ko so vo: ka ko vi đe no, ta ko re če no, Ana li za OEBS Ve ri fi ka ci o ne 
mi si je Ko so vo, Sta nje ljud skih pra va ok to bar 1998 – jun 1999. go di ne, 
preveo Pavle Rak. Be o grad: Fond za humanitarno pravo, 2001. 

25. OEBS. Ko so vo: ka ko vi đe no, ta ko re če no, II deo, Iz ve štaj Mi si je OEBS-a 
na Ko so vu. Sta nje ljud skih pra va jun 1999 – ok to bar 1999. go di ne, 

Бо јан ЂО КИЋ УБИСТВО ЖЕТЕЛАЦА ИЗ СТАРОГ ГРАЦКА И ОКОЛИНЕ



194

prevela Duška Anastasijević. Be o grad: Fond za humanitarno pravo, 
2001.

26. Па вло вић, Александар. „При ло зи о стра да њу ко ло ни ста на Ко-
со ву и Ме то хи ји то ком Дру гог свет ског ра та“. Ар хив 1–2/2014, 
113–128. 

27. Пе ан, Пјер. Ко со во: „пра вед ни рат“ за ства ра ње ма фи ја шке др-
жа ве, превео Милан Комљенић. Бе о град: Службени гласник, 
2013.

28. Пе тра но вић, Бранко. Ју го сло вен ско ис ку ство срп ске на ци о нал не 
ин те гра ци је. Бе о град: Службени лист СРЈ, 1993.  

29. Pe tra no vić, Branko. Sr bi ja u Dru gom svet skom ra tu 1939–1945. Be o-
grad: Vojno izdavački i novinski centar, 1992.

30. Ра до вић, Амфилохије. Ље то пис но вог ко сов ског рас пе ћа: днев-
нич ки и дру ги за пи си, март–ав густ 1999. Це ти ње: Светигора, 
2011. 

31. Ракочевић, Живојин. „Све се зна, само правде нема“. Датум 
приступа 6. 3. 2015. www.politika.rs

32. Ре љић, Митра. С ду шом на го товс: све до че ња: Ко со во и Ме то-
хи ја 1999–2004. Ко сов ска Ми тро ви ца: Градска библиотека „Вук 
Караџић“, 2005.

33. Свети архијерејски синод Српске православне цркве. Ме мо-
ран дум о Ко со ву и Ме то хи ји Светог архијерејског сабора Српске 
православне цркве. Београд, 2003. 

34. „Списа к  уб ијених и ки дн апованих Срба на Косову и Метохији 
1999. године“. Датум приступа 11. 3. 2015. www.intermagazin.rs 

35. „Ср би ле ле чу, Ал бан ци пе ва ју“. Глас јав но сти, 29. јул 1999.
36. „Старо Грацко - 15 го ди на бо ла, не прав де, сра мо те и за бо ра ва“. 

Датум приступа 11. 3. 2015. www.vaseljenska.com  
37. Sta no je vić, Zoran. „Na li cu me sta: Ko so vo“. Vre me, br. 447, 31. jul 

1999.
38. Sur roi, Veton. „Ko so vo Fa scism, Al ba nian’s Sha me. The syste ma tic 

in ti mi da tion of Ko so vo’s Serbs brings sha me on the pro vin ce’s Al ba-
ni ans and will ha ve far-re ac hing and long-term con se qu en ces“. Ko ha 
Di to re, 25 August 1999. 

39. To mić, Duško. Ko sov ska kri za i no vi svet ski po re dak: (ko sov ska kri za 
i ge no cid nad srp skim na ro dom u re flek si ji no vog svet skog po ret ka). 
Be o grad: Novi dani, 2000. 

40. Трај ко вић, Момчило. Ко со во: (не)мо гу ћа ми си ја. Бе о град: 
Приштина: Центар за дијалог и помирење, 2007. 

41. „Ubijeni zato što su govorili srpski“. Datum pristupa 7. 3. 2015. www.
vesti-online.com

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2016.



195

42. „ Ubistva izvršila „OVK“ u britanskim uniformama“. Datum pristupa 
5. 3. 2015. www.glasjavnosti.rs

43. „Ubiše ih Satanini potomci“. Datum pristupa 11. 3. 2015.  www.
glasjavnosti.rs 

44. Fond za hu ma ni tar no pra vo, Do ku men ta ci ja i pam će nje, Sve do če-
nje in spek to ra Dra ga na Ja šo vi ća na su đe nju Slo bo da nu Mi lo še vi ću, 
26. april 2005. go di ne. Datum pristupa 12. 3. 2016, http://www.hlc-
rdc.org/Transkripti/Milosevic/Transkripti/Transkripti%20sa%20
sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu%20(18)/Transkript%20
sa%20sudjenja%20Slobodanu%20Milosevicu%20-%2026.%20
april%202005..pdf. 

45. „Хуманитарни концерт Видовдан 2014“. Датум приступа 5. 3. 
2015.   http://drmladen.rs/humanitarni-koncert-vidovdan-2014

46. Hu man Rights Watch. Abu ses aga inst Serbs and Ro ma in the New 
Ko so vo, Vol. 11 no. 10 (d), august 1999. Datum pristupa 4. 3. 2015. 
https://www.hrw.org/reports/1999/kosov2/ 

47. Hu man Rights Watch. Po na re đe nju: Rat ni zlo či ni na Ko so vu, preveli 
Jasmina Stanić, Tanja Vunjak, Karlo Poljaković i Srđan Starčević. 
Beograd: Samizdat B92, 2003.

48. „CNN - 14 Serb farmers killed in Ko so vo, NA TO re ports - July 24, 
1999“. Datum pristupa 4. 3. 2015.  http://edition.cnn.com/WORLD/
europe/9907/24/kosovo.02/index.html?iref=allsearch

49. Чу пић, Мирко. Оте та зе мља Ко со во и Ме то хи ја: (зло чи ни, про-
го ни, от по ри...). Бе о град: Нолит, 2006. 

50. Џе ле то вић Ива нов, Павле. Зло чи ни Ар ба на са над Ср би ма: ве ков-
ни за пи си стра на ца о зло чи ни ма Ар ба на са над Ср би ма. Бе о град: 
Геополитика пресс, 2014. 

51. Džu da, Tim. Ko so vo: rat i osve ta, prevela Duška Anastasijević. Be o-
grad: Samizdat B92, 2002.

52. „15 god. od ubistva srp skih že te la ca“. Datum pristupa 7. 3. 2015. 
www. b9 2. net  

Бо јан ЂО КИЋ УБИСТВО ЖЕТЕЛАЦА ИЗ СТАРОГ ГРАЦКА И ОКОЛИНЕ



196

Summary

       Bojan Đokić
    Museum of Genocide Victims

 
Homicide of the Harvesters from the Village  

Staro Gracko and Vicinity

Abstract: The goal of the paper is to analyze all the available 
data about the mass murder of 14 Serbian civilians from the 
village Staro Gracko and vicinity who went to the fields to 
harvest on 23 July 1999. The importance of the paper is to 
determine facts reliably and eliminate the irrelevant ones, 
emphasize direct circumstances and describe the whole case.

Key words: Kosovo and Metohija, Lipljan, Staro Gracko, 
Bujance, harvest massacre, Kosovo Liberation Army (KLA)

 
 War between the FRY Security Forces and the paramilitary 
formation the KLA which began in March 1998 in Kosovo and Metohija 
led to numerous crimes against Serbs, Albanians and other nationalities. 
The KLA is responsible for crimes against the Serbs and other national 
minorities. The withdrawal of the Yugoslav Army and Ministry of Internal 
Affairs from Kosovo and Metohija after NATO had ceased bombing FRY 
on 10 June 1999 and the deployment of international military forces, 
civilian representatives and the KLA members in the province, created a 
security vacuum which was used for intense violence and terror against 
the Serbian population and other national minorities. Most of the crimes 
against minorities took place after NATO ceased bombing FRY in June, 
July and August of 1999. One of the greatest and largest in scale crimes, 
after the state security forces had retreated, took place in the vicinity 
of Lipljan on 23 July 1999. The locals of the village of Staro Gracko 
asked the British NATO contingent for protection so they could go to the 
fields to harvest the crops, but after not getting it they went to the fields 
unprotected. Coming to the fields without NATO escort was fatal for 14 
persons of Serbian nationality who were executed from close range by 
firearms. The crime was indisputably ethnically motivated, the executors 
and instigators still remain undiscovered. The executors should be 
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looked for among Albanian paramilitary formation members, above all 
the KLA. The crime was part of the ethnic cleansing and eradication of 
the Serbian population from Kosovo and Metohija led by the KLA in June, 
July and August 1999.
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