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Небојша сајт: http://dzonson.wordpress.com/ 
………………. 
Документарни филм „Рачак-лажи и истине“ емитован на РТС 1 – 23. 03. 2009. 

(филм можете погледати на Ју Тубе преко овог линка: http://www.youtube.com/watch?v=4ADnvCq2IJ4 

Из 7 делова је) 

 
Транскрипт документарца преузео сам са сајта: www.koreni.net/  
 

Рачак – лажи и истине 
 

Рама Шабани:  Било је то 15. јануара 1999. године. Прве пуцње смо чули у петнаест до 
седам и то нас је пробудило. Жртве су били обезглављене, одсечених удова. И сами сте 

видели, били су то старци, старице и деца. Као што знате сви су били цивили. Сећам се 
свега. Било је страшно. Улазили су у куће и купили ненаоружане цивиле. Одвели су их на 
Бебушево брдо. Тамо су их окупили. Опколили су их у разним униформама. Видели сте на 

телевизији. Тела без глава. Секли су им уши, чупали срца.  Многи нису имали делове тела. 
 

 
Албанац: Захваљујем вам се. Ви сте много учинили за Косово. (Грли и љуби се са 
Вилијамом Вокнером) 

 
Вилијам Вокер: Пре десет година влада из Београда, обавестила је мисију ОЕБС-а, да је 

овде била битка, да је убијено 10-15 војника ОВК-а. Ми смо помислили да има нечег чудног 
у тој тврдњи па смо дошли овде. Дошао сам са својим сарадницима. Открили смо да се не 
ради о 15, већ о 45 мртвих. Дакле, не ОВК војника већ стараца, младића, цивила из села 

Рачак, које су ухватили српска војска и полиција. Одвели ии и погубили. Овде се десио 
масакр над 45 сељака. 

 
Рама Шабани: Срећом сам се спасио. Два моја друга су убијена. Погођен сам у каиш и 
колено. Цигаре су гасили на мени. У тело ме нису погодили. Лежао сам међу стрељанима до 

ноћи. 
 

Вилијам Вокер: На оном брду је било неколико гомила тела. Прво смо нашли једно, затим 
неколико, а онда гомилу тела. Био је то заиста страшан призор. 
 

Хасан Малићи: Мој син, командант Билал је погинуо. Млађи син је погођен са девет 
метака, провео је осам сати у води. Његов друг из села Грчевац је погинуо, а он је остао да 

лежи. Лежао је код бункера у води. Радиом се јавио својим саборцима. Нашли су га ујутру 
после осам сати. 
 

Вилијам Вокер: Срео сам једног господина, кад смо се вратили у село. Он ј једини који је 
био из ОВК. Сви остали које сам срео тог дана, били су мештани Рачка. Он је једини који је 

био из ОВК. Као што сам рекао много пута, чак и да ти страци и младићи јесу били ОВК, 
они су заробљени, одведени ненаоружани, а неколико сати касније су нађени погубљени. 
То се не ради ни ратним заробљеницима. То је злочин. 

 
Ахмет Гега: Србија је хтела да све заташка, али Вокер то није дозволио. Испричао је о 

масакру који се догодио на Косову. Тако смо дефинитивно могли да ослободимо Косово. 
 

У седмој години 
Крвавог југословенског распада 

http://dzonson.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=4ADnvCq2IJ4
http://www.koreni.net/modules.php?name=News&new_topic=2%20
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после Словеније, Хрватске и Босне, 
криза се вратила на Косово, 

место одакле је кренула. 

Оружана побуна Албанаца 
започела је 1997. године. 

После офанзиве 
Југословенских снага безбедности 

1998 године. 

под притиском међународне заједнице, 
на Косово су стигли међународни посматрачи. 

Након доласка 
косовксе верификационе мисије, 

насиље је поново ескалирало. 
 
Рено Жерар (новинар Ле Фигаро):  

Косово се разликовало од Босне. Босна је била грозна. Босна се 
сводила на убијање цивила. На Косову сте могли да имате албанског 

преводиоца, који је имао новинарску легитимациу издату од стране 
српских власти. На Косову сте имали новине на енглеском, Коха 
диторе. Оне су објављивале војна саопштења ОВК-а. Могли сте да их 

купите на 40 метара од српске полицијске станице. На Косову је било 
новинара, невладиних организација и посматрача на све стране. Могли 

сте слободно да одете у албанске оранизације за људска права. Они би се отворено жалили 
на српске злочине. Давали вам фотографије и доказе, говорили где да одете, и тако даље. 
Не кажем да српске стране нису биле бруталне. Нису само спаљивале села, већ су и пуно 

пљачкале. Убијали су и невине, свакако. Али, њихова бруталност нема никаквих додирних 
тачака са Босном. Био је то рат против устаника, који је био жесток, који се није 

придржавао Женевских конвенција. Били су много цивилизованији него што су Французи 
били у Алжиру, Американци у Вијетнаму или чак Американци у Ираку. 
 

 
ОПЕРАЦИЈА РАЧАК 

 
Богољуб Јанићијевић (начелник СУП Урошевац): У периоду 
августа, негде од 01. августа, од 25. јула да не претерам, колико 

се сећам, до 10. јануара на подручју деловања 160, такозване 162. 
бригаде...161 бригаде ОВК-а, којом је командовао Шукриј Буја, 

убијено је, само на подручју Штимља 24 полицајца, војника и 
цивила. А рањено око 25. Највише убиства и рањавања било је на 

деоници пута Штимље, Дуље, Сува Река. 

 
Горан Радосављевић (командант акције): Село Рачак је било легитимни циљ, јер у 

њему није било цивила. Значи, остао је само штаб, али наравно, то су биле наше 
оперативне информације. Полиција се у сарадњи са Државном безбедношћу, са војво-
обавештајном службом имала своје осматраче, убачене људе који су нам јављали и 

једноставно знали смо да у селу нема цивила.                                
 

Богољуб Јанићијевић: Акција је планирана одмах после убиства покојног полицајца 
Светислава Пржића. Требала је да се изведе, први пут тринаестог јануара 99. Међутим 

дошли смо преко наших позиција које смо имали у самом штабу у Чикау у Малопољцу, да 
смо проваљени, и да нас практично чекају. Па имали смо података да су контакти са 
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верификационом мисијом свакодневни, од стране чланова штаба Учека. Да је за контакте 
био задужен Мујота Исак, ја мислим да се зваше. Знам сигурно да му је презиме Мујота. Да 
је он био задужен за контакте са њима. Да су свакодневно били у њиховом штабу у 

Малопољцу. Да су обилазили све истурене пунктове и њихове штабове. Да су знали сваки 
сантиметар територије који су терористи контролисали. Да су им чак дотурали и оружје. Да 

су имали и организовану обуку, да су им организовали обуку, што се касније доказало. 
 
Горан Радосављевић: Направљен је план акцие, и акцију су извели припадници посебних 

јединица полиције. О томе је обавештена, посматрачка, Европска посматрачка мисија, на 
чијем челу је тада био господин Вокер. И они су читаву акцију пратили. У овом делу овде и 

на овом узвишењу, су фактички били посматрачи, Европска посматрачка мисија. И са тог 
дела су могли одлично да виде читав овај део. Ево, овде се види да се село Рачак налази у 

једној котлини, која је...у чијој позадини су фактички Језерачке планине. Значи где је био 
њихов, види се какав је неприступачан терен. 
 

 
ПРВИ ДАН 15. јануар 1999. 

 
Горан Радосављевић: Акција  је кренула негде у три ујутру и изабрали смо 
најнеприступачнији терен, јер у таквим врстама акција, антитерористичким акцијама, први 

услов да би акција успела, мора да има фактор изненађења. Наше снаге су овог 
магистралног пута кренуле, овде кроз овај поток, фактички ту смо имали маску, били смо 

заклоњени од њихових погледа. И тим делом, кроз овај пошумљен део смо дошли изнад 
села. Чета посебних јединица полиције која је наступала, она је са овог узвишења, овде се 
види добро узвишење, ево ту је војска и МУП, где су били. Који су такође могли то све да 

гледају. Чета је кроз ову удолину фактички, кренула према селу. Тако да су терористи из 
штаба који се налазио ево у овом делу овде, на ободу села морали да крену према својој 

бази, према својој централи у планине. Па, ево на овој мапи зеленом бојом су обележене 
снаге полиције, а плавом бојом су обележене снаге траншеје, терористичких снага. Неко је, 
ко је стручан, направио је, линију одбране. Они су, сигураан сам били у ситуацији да у 

крајњој нужди препусте читаво село, зато су иселили цивиле, да би једноставно одбранили 
главни штаб који се налази у Језерачким планинама. Међутим, нису очекивали да ћемо ми 

направити, фактички тампон, између њих. И они нису имали простор за извлачење. Јер су 
фактички, морали да се извуку преко траншеја и ровова које су направили, а које смо ми у 
току ноћи успели да заузмемо. 

 
Богољуб Јанићијевић: Тамо негде, око десет сати, добили смо извештај од руководиоца и 

једне и друге групе, да је на терену стање под контролом и да је отприлике погинуло негде, 
око, петнаест терориста, до десет сати. Губитака на страни полиције није било. 
 

 
Горан Радосављевић: Па очекивали смо, отприлике јачине једне чете. То је, отприлике, 

око 100 људи. А сада...један део се сигурно извукао, јер је то врло неприступачан, тежак 
терен, са усецима, потоцима, шумовит, и тако даље. Један део је успео да се извуче. Ево 
овим путем према селу Лужак и према Петрову. И негде, око десет сати, отприлике, девет, 

десет сати, ујутру, њима је кренула помоћ. 
 

Богољуб Јанићијевић: Негде око 15 часова обавестили су нас да може да се крене с 
увиђајем и да је спорадична пуцњава, да више нема, отприлике отпора у селу. 

 
Даница Маринковић (истражни судија): У овој службеној белешци је наведено, да смо 
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тога дана на лицу места пронашли велику количину оружја. И овде у овом делу је наведено 
шта смо све од оружја пронашли. Па пише, пронађен је Бровинг, калибра 12,7 милиметара, 
Бровинг са поштољем калибра 7,9 милиметара појачано пуњење, онда су пронашене 

аутоматске пушке, 36 комада, две снајперске пушке, пет ручних бацача кинеске 
производње, 12 мина са пуњењем са ручним бацачем, 12 ручних бомби. И онда је 

пронађена муниција различитог калибра. И то 7282 комада. Питала сам полицију да ли им 
је познато, где се налазе жртве уколико их има, да идемо на лицу места да видимо о каквим 
се жртвама ради. Кренули смо да се пењемо уз једно брдо, нисмо стигли ни до пола пута, 

кад је на нас отворена рафаљна паљба, из ватреног оружја разних профила. И полиција ми 
је рекла да је ризично да даље идемо из безбедоносних разлога морали смо да прекинемо 

увиђај тога дана и да се вратимо назад.     
 

Горан Радосављевић: Ево, на овој карти видимо стање је било негде у пола четири после 
подне, значи, петнаестог јануара, где видимо да су из ова два штаба о којима сам мало пре 
говорио њихове снаге пришле на домет пешадијског наоружања селу Рачак. Да су, ево, 

полицијске снаге фактички дошле и прошле центар села, који је остао иза, значи, фактички 
дошле, дошли су до трашеја и ровова. У центру села се налазио државни судија и државни 

орани који су требали да изврше увиђај. Међутим, због ватре која је са овог виса, била 
према центру села увиђај није могао да се тог дана обави. 
 

Богољуб Јанићијевић: Полиција је напустила село Рачак око пола четири. Истог момента, 
значи, верификатори који су се налазили на брду, с тим то им се придружила још једна 

екипа верификатора која је дошла касније мало из Призрена, сишли су у село. Сишли су у 
село, и ништа сумњиво нису приметили. Они су обишли село, поразговарали са људима. То 
се и касније видело из њихових изјава. Није примећено да је било ни стрељања, нити 

масакра, нити било каквог другог, другог, да кажем противзаконитог понашања од стране 
полиције. 

 
Рено Жерар: Рекао бих да је било 18 или 19 часова увече. Српски званичник нам је на 
војној мапи показао где се налази Рачак. Нико није знао где је то мало место. Препоручио 

нам је да одемо и видимо, јер су били веома поносни на тај успех. Тако да смо ми, о Рачку 
чули од самих српских власти. 

 
 

ДРУГИ ДАН 16. јануар 1999 

 
Даница Маринковић: Шеснаестог јануара смо покушали да уђемо у село били су дошли 

представници ОЕСЦ-а. И ја сам са њима обавила разговор.  Рекла сам им да планирамо да 
извршимо увиђај. Упознала их, претходног дана да смо били започели, да нисмо довршили 
до краја. И да планирамо 16. да поново уђемо у село и наставимо са увиђајем. Нису били 

вољни да крену с нама. Покушали су да спрече мене са осталим члановима екипе за увиђај 
да уђемо у село. С тим што сам им ја рекла да они за то нису овлашћени, да они не могу да 

мене срече да уђем у село. Да, ако хоће могу да дођу с нама, као посматрачи, зато што је 
њихова улога таква и била. Да сво време буду с нама на увиђају, то што им није јасно да им 
објаснимо. Да воде своје белешке, али да сам ја одлучила, заједно са мојим члановима 

екипе, да покушам, и другог дана, 16. јануара, уђем у село и наставим са увиђајем. Они су 
се тада наљутили, нису хтели с нама да дођу. Ми смо сами кренули, међутим, у село нисмо 

ни успели да уђемо, поново је отворена на нас. Почело је да се пуца из ватреног оружја, и 
ми смо се вратили. 

 
Рено Жерар: Следећи пут који су нам показале српске власти, стигли смо у Рачак. Тамо 
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смо срели људе из ОВК-а у униформама. Заиста ретко сте могли да их видите, а овде их је 
било много. По њиховим именима смо схватили да су вође високо рана ОВК-а. Имали су 
маскирне униформе какве носи швајцарска војска. Одмах су предложили да нам покажу, 

како су рекли, српске злочине. Прво смо видели неколико тла. Једно или два. Били су то 
стари људи, обучени као сељаци. А онда смо на успону брда видели низ тела у јарку. Били 

смо јако потресени. Рекли су нам: Видите, ово је као у Босни. Они масакрирају људе. 
Помислио сам: То је велики покољ. Масакрирају људе пред страним посматрачима. То ће 
имати огромне последице. Упознали смо се са разним цивилима. Сећам се жене која ми је 

испричала да су мушкарца и жену раздвојили на централном тргу у селу. Личило је на 
Босну. Знате слике из Сребренице. Мушкарци које раздвајају од жена и деце. Свакако, био 

сам прилично шокиран. Помислио сам да је то велика вест. Био сам прилично сигуран да је 
све ...Као Босна. Само сам приметио да сви сведоци говоре исто. Али, знате шта...Био сам 

веома шокиран. Био сам потресен. Видео сам Вокера давао је интервјуе многим 
телевизијама. Деловао је прилично дирнуто. Рекао је да је то скандал, и тако даље. 
 

Вилијам Вокер: Исусе. Удостојимо га бар покривачем.  
 

Рено Жерар: Такође сам видео Вокера како разговара, насамо, прилично дуго, рекао бих 20 
минута, са командантима ОВК-а. Затим сам се вратио у Приштину. Да бих писао. Два 
чланка. Један велики. Шта се догодило и где је Рачак. О масакру. Назвао сам то покољем и 

масакром. Такође сам написао и уводник за насловну страну, да бих рекао да то нема везе 
са Србима. Цела међународна заједница је тамо, а Милошевић наставља са покољем. И да 

је све заиста безнадежно. 
 
Вилијам Вокер: Из онога што сам лично видео, не устручавам се да изјавим да је у 

питању масакр, очигледан, изразити злочин против човечности. 
 

 
ТРЕЋИ ДАН 17. јануар 1999. 

 

Богољуб Јанићијевић: Џод Радринкијевич, који је био заменик Вокера и који је негде, у 
преподневним сатима дошао у полицијску станицу Штимље и у разговору покушао да убеди 

истражног судију и заменика јавног тужиоца, односно форензичара Сашу Добричанина, да 
екипа за увиђаје пође без полицијске пратње у село. 
 

Славиша Добричанин (шеф форензичког тима СРЈ): Један, врло арогантан генерал. 
Имао сам утисак да је то генерал неке империјалне војске који је забранио госпођи 

Маринковић да уопште улази у Рачак. И запретио, јој ако било ко настрада и ако припуцају 
припадници ОВК-а, да ће он њу да одведе у Хашки трибунал. 
 

Даница Маринковић: 17. смо покушали поново, без представника ОЕСЦ-а пошто нису 
хтели да крену тад с нама. И тај дан нисмо успели да извршимо увиђај, пуцало се на нас. 

Пуцали су из ватреног оружја, сво време пуцњава нас је пратила, док нисмо дошли до саме 
зграде полицијске станице. Чак су и тада пуцали. И том приликом је пуцано и на самој 
згради, оштећена је зграда полицијске станице, оштећен је дом у ком су била ретардирана 

деца. И погођена су два, или три службена возила у кругу полицијксе станице Штимље. 
 

 
Рено Жерар: У понедељак ујутру мој чланак је објављен у Фигароу. Срео сам двоје људи. 

Једног од њих нисам познавао. Био је то дописник Ле Монда, који је у петак стигао у 
Приштину. Није видео никога у хотелу. Сви новинари су отишли на запад Косова. Срби су 
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му сами рекли: „Иди у Рачак, занимљиво је“: Тако да је  он стигао у Рачак, вероватно око 
15 и 30. он се зове Кристоф Шатло, питао сам га: Значи видео си све те мртве људе? Рекао 
ми је: Не. Нисам видео ништа. Била су три аутомобила са америчким посматрачима. Они су 

ми рекли да нема ништа, била је битка, али ништа посебно. Онда сам срео тим АП 
телевизије, тим Асошијетед Прес телевизије. Њих је звала српска полиција да прате 

операцију у петак. И они су цео дан провели са полицијом. Питао сам их: Били сте у центру 
Рачка? Да ли сте видели масакр, покољ? Рекли су ми: Не. Нисмо видели ништа слично. 
Били смо у центру села код џамије, тако да нисмо ишли узбрдо. Рекли су ми да су видели 

српске војнике како силазе са доста наоружања, које су, вероватно, одузели албанским 
борцима. У то време албански радио је јавио о великој битци против српских снага, да су 

Албанци изгубили 9 јунака у рововима, у борбама против Срба. Питао сам:Али, видео си 
раздвајање мушкараца од жене и деце? На основу онога што сам записао у своју 

бележницу. Рекао је: Не. Не разумеш. Није било ни жена, ни деце у селу. Рекох: Уаауу! 
Нешто се овде догађа. Можеш ли ми показати шта си снимио? Показали су ми материјал из 
центра села. И, да, очигледно је било да нема жена и деце. Али она жена ми је рекла да је 

око 14 часова, на главном тргу,  мушкарац раздвојен од жене, у центру села? Да ли је 
могуће да то ниси видео? Рекли су ми да је то немогуће, јер су били тамо. Не можемо ти 

говорити о јарку, не знамо, нисмо били тамо. Али... Рекох: О, Боже! Значи да ме је она 
госпоша, Албанка, лагала. 
 

Богољуб Јанићијевић: Да би смо дошли до истине колико је тамо терориста убијено у 
оружаној борби, односно, колико је погинуло, не убијено, ми смо морали по налогу и 

штаба, и на захтев руководства, да поново одрадимо акцију, да се поново заузме Рачак, и 
да се доврши започети увиђај. 
       

ЧЕТВРТИ ДАН 18. јануар 1999. 
 

Горан Радосављевић: Једноставно, морамо да дођемо до тела, за која смо већ имали 
информацију да су премештена и да су донета у џамију. 
 

Богољуб Јанићијевић: Увиђај смо прво покушали да завршимо, само са снагама са којима 
смо ми располагали, 17. 01. Међутим, због бројности терориста и због позиција са којих су 

могли да нас бију, значи они су могли да гађају полицијску станицу у Штимљу са брда 
Кршина, које се налази изнад Рачка, .......у борбама. Значи, то није био само Рачак у 
питању. То је било Малопољце, под блокадом, бло је Петрово, било је Ранце, Белинце. 

Осамнаестог је, према информацијама са којима смо ми у то  време располагали, на страни 
терориста погинуло најмање 20 припадника. 

 
Даница Маринковић: 18. јануара, ми смо се скупили у Штимље, негде око 13 часова, зато 
што у 14 часова смо били на лице места у село Рачка.   

Славиша Добричанин Ми смо већ оног дана чули за Вокерову изјаву. И сви су били мало 
збуњени. Сви смо ми очекивали да од тога, у тој целој причи, има нечега што се заташкује. 

Знали смо да је Вокер мајстор за мизасен. Да то ради, да прави како њему одговара. Али 
смо се плашили да се заиста није нешто десило са тим погинулим људима. Да није било 
неких дејстава и ван борбе, да није било неких, евентуално унакажавања лешева. Мада су 

сви тврдили да је то била чиста борба и чиста погибија у ратном сукобу. Ја сам и тако са 
том дозом страха ушао у Рачак. И када сам ушао у џамију много сам се уплашио да не 

нађемо нешто...уплашио, него се забринуо, да не нађемо нешто, што би могло  заиста да 
ођекне у јавности веома ружно. 

 
Даница Маринковић (снимак): Лична карта има. Нема жена и деца? Нема масакрираних. 
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Пронађено је 40 лешева. Сви ови лешеви ће бити пребачени у Приштини на Институту за 
судску медицину. Ми настављамо увиђај на терену даље. Идемо на терен. Где год идемо ми 
да вршимо увиђај, можете да дођете. Спремни смо да сарађујемо. 

 
Истражитељ: Променили су лице места, истражни судија је ту....(обраћа се страним 

посматрачим) 
 
Даница Маринковић: Хајде да видимо шта има овде. 

 
Истражитељ: Аутоматска пушка. Тамо је кундак где је покушао да ...Овде је ранац са 

бомбама... 
 

Даница Маринковић: То су један, два, три, четири...? 
 
Истражитељ: Четири пута десет оквира. 

 
Даница Маринковић: Оквира, да. Чека да видимо...Јесу ово кинеске производње? 

 
Полицајац: Да, да....Не дирај то. 
 

Даница Маринковић: Претпоставља се да је овде био смештен штаб ОВК. С обзиром на, с 
обзиром на машину за куцање и издавање наредбе од стране команданта, распоред. Ево 

видите, ово је униформа...Чауре којег милиметра су? Рекосте 12? 
 
Истражитељ: 12,7 

 
Даница Маринковић: 7? Како се зове ово гнездо? Горњи део униформе и прслук, је л’ да? 

Ови ровови скроз до доле, изводе тамо на пут? 
 
Истражитељ: да, да, да се прави други бункер. 

 
Даница Маринковић: Други бункер? 

 
Славиша Добричанин: Прошли смо цео ров. Силазили смо доле према селу, и кад смо 
дошли до првих кућа поново, поново је почела пуцњава у горњем делу где су били ровови. 

И према нама, и према полицајцима који су обезбеђивали лице места. Наравно, више је 
било бесмислено да се седи ту. Посебно што се чула артиљеријска паљба према камиону у 

којем су лешеви већ били натоварени. Преко радио станице смо дознали да пуцају 
минобацачима на камион. Возач је сео и брзо је напустио то место. Иако су за њим пуцали, 
он је успешно одвео лешеве на Институт за судску медицину. 

 
Богољуб Јанићијевић: Првог дана рањен је један полицајац, значи 15. 17, 18 и 19. два 

полицајца и један припадник полиције страдо, значи, онај који је руководио потребном 
групом, 15. ујутру покојни Миро Микић је, 19. јануара страдао на самом врху Кршина. Да 
би...да би смо савладали тај врх, односно да би смо имали под контролом комуникацију коју 

су они користили за везу са, према Језеречким планинама, за везу са штабом њиховим у 
Паштрку. 

 
Рено Жерар: Можда се српске снаге нису придржавале правила, закона ратовања, 

али...Није то био просто масакр цивила у селу. Било је то село у коме сте имали ровове. 
Тако да сам био засита збуњен. Рекао сам да дугујем истину, да кажем шта сам видео. Тако 
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сам следећег дана написао чланак, базиран на тим чињеницама. Написао сам да је Вокер 
можда мало преуранио у давању свог закључка. Била је то велика, ударна вест. Фигаро је 
то објавио ујутру, а Ле Монде поподне. Онда је тај чланак изазвао велику буку. Вокер је 

рекао да је грозан и да неће да ме прими. Пријатељ Американац ми је рекао: Ђубре једно, 
убио си причу. Оно што они воле а називам холивудизацијом медија, где показујете лоше 

људе како убијају добре, а запад гледа и не чини ништа. У уторак увече, кад је објављен 
тај чувени чланак,  вечерао сам са мојим пријатељем Кристофом из Ле Монда и са чланом 
америчког тима који је био у Рачку тог петка. Он се зове капетан Скот. Вечерали смо 

заједно. Питали смо: Шта се догодило? зашто нисте у петак рекли Кристофу шта се догађа? 
Зашто сте чекали суботу да дође ОВК и каже свету да се десио покољ? Шта се догодило? 

Одговорио је: То је веома тешко. Ми знамо да нико није код јарка у петак. Рекао нам је да 
је у суботу, недељу и понедељак ишао кроз села, да су му људи рекли да понеко, понекад 

мора да се жртвује. Када имате узвишени циљ морате да се жртвујете. 
 
 

ОБДУКЦИЈА 
 

Славиша Добричанин: Финска се екипа се уккључила за рад 22. 
јануара, значи три дана по нашем почетку, на почетку нашег рада. 
Веома касно, да смо чекали до 22. ми би смо изгубили драгоцено 

време. И промене би биле ткве да би имали много тешкоћа у 
утврђивању узрока смрти и других евентуалних повреда, које би 

нашли на лешевима. Ми смо до њиховог доласка обдуковали 16 

тела. Остатак тела је обдукован у мешовитим тимовима, судско 
медицинским.  Финска екипа, лекари из Финске и лекари са 

института који су дошли да буду чланови судско медицинског експертског тима. А онда смо 
се вратили на првих 16 лешева које смо ми обдуковали и пред финским стручњацима 
извршена је демонстрација на телима, значи спољашњи преглед, упоређивању улазне и 

излазне ране. И све оно што је потребно да би се добио прави увид у судско медицински 
налаз, при чему су фински лекари били веома задовољни. Ни једну једину примедбу нису 

имали на наш рад на ових 16 тела. На крају тог рада написани су закључци, појединачно и 
збирно. Ми смо понудили финским лекарима да и они потпишу збирни закључак сдско-
медицинске обдукције. У почетку су они прихватили, да би касније, после консултације са 

Хеленом Ранта, она нама саоштила да они не треба и не смеју да потисују такве налазе. 
Јер, они имају још нешто да раде у Финској, кад тамо буду пристигли. 

 
Хелена Ранта (шеф форензичког тима ЕУ): Ми у свом раду, увек поступамо по 
процедурама како радимо у Финској. Кад су завршене обдукције, ми смо се вратили у 

Финску. Све узорке смо анализирали овде и урадили хистолошке налазе. Протоколе 
обдукција смо написали овде. 

 
Славиша Добричанин: Шта су урадили Финци после тога? Урадили су ДНК-а анализу са 

делова тела, што је апсолутно у том тренутку било несврсисходно, јер смо ми 37, од 40 тела 
одмах идентификовали. То је радила екипа из МУП-а Србије. Три тела су остала 
неидентификована та три тела су имала знаке на себи, да нису муслимани, нити 

припадници народа који се обрезују после рођења. Значи, тај обичај муслимански на њима 
није извршен. Никада нисмо сазнали о којим се телима ради. Могуће је, да су били људи 

који су с оних петоро тела несталих после погибије. То је разлика између 40-45 тела, били 
инструктори или можда, страни плаћеници. Ми то никада нисмо дознали. И, интересантно 
је, да ни на Хашком, у Хашком трибуналу нико на томе није инстистирао, нити га је то 

Хелена Ранта - фински    

форезничар 
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интересовало. Од 40 тела, била је једна девојка, од 22 године и био је један младић од 17 
година. Дакле један адолесцент, никако није, није могао да се сврста у категорију деце и 
детета. Деца су од 14 година, па наниже. То је био један, мало лепше развијени дечак, који 

је вероватно у то време, не сећам се, мислим да је на његовим шакама нисмо нашли трагове 
барутне експолизије, али смо претпоставили да се можда радило о неком дечаку који их је 

снабдевао храном, водом, у тим раним јутарњим сатима из села долазио и доносио и тако 
даље. И затекао се ту на лицу места. На девојчиним рукама смо нашли трагове барутних 
честица. И што је интересантно, она је била ћерка команданта, да тако кажете, те јединице 

у Рачку. Она је заједно са оцем убијена. Иначе, ови су људи били...просек је био, негде око 
45 година. Било је старих до 65-66 година, и било је младих људи од 30, 40 и тог узраста. А 

просек ту негде, око 45 година. На основу обдукције у закључку, у ово општем закључку 
стоји, да су сви настрадали од повреда изазваних ватреним оружјем. Оно што је у 

глобалу...али најбитније је било у том тренутку. Да на телима ние било никаквог другог 
дејства од стране људи, сем повреда ватреним оружјем. И на неколико тела су нађени, 
нађене повреде које су изазвали глодари у времену док су тела лежала и напољу, али и у 

џамији. Могуће да је било пацова или мишева и у џамији, то ипак...просто где могу да се 
скупе. То смо сви заједнички, са финским патолозима закључили, да се ради о таквим 

врстама повреда. 
 
Хелена Ранта: Та два извештаја је упоредио доктор Ерик Бакард, који је тада радио за 

Трибунал, а сада ради за Међународни кривични суд. Не постоје значајне разлике, а 
закључци су, такође, идентични. 

 
Славиша Добричанин: Ми више финске докторе нисмо видели. Срели смо се са Хеленом 
Рантом, тек 17. 03. 99. године, када је она представила то своје лично виђење у облику 

неког извештаја пред медијима на конференцији за штампу у Приштини. На којој ми, 
нажалост нисмо могли да присуствујемо. 

 
Хелена Ранта: Била је то одлука Европске уније. Немачка је председавала ЕУ, а Норвешка 
мислим ОЕБС-а. Те две земље су одлучиле да треба одржати конференцију за штампу, да је 

треба одржати у Приштини, у просторијама ОЕБС-а. Да господин Вокер сме да присуствује, 
али да не седи на подијуму. Био је немачки амбасадор који је представљао Европску унију 

и фински амбасадор за људска права, који је представљао Финску. Али, пре конференције 
за штампу, организован је приватни састанак. Замољена сам да препричам извештај 
господину Вокеру. Господин Вокер није био задовољан мојим коментарима. Ние му се 

допало то што сам одбила да потврдим његову изјаву,  коју је дао у време проналаска тела.                                                                                         
 

Вилијам Вокер: Немам појма откуд јој та прича. Чини ми се да је то из њене књиге или 
тако нешто. Апсолутно је апсурдно, али то се дешава. 
 

Хелена Ранта: Масакр је правни појам. Ја га, радије, не бих користила. Ако могу директно 
да кажем, изненађена сам била да неко на његовом положају тако говори и то на самом 

почетку. Типичан коментар лаика. Бојим се да морам тако да кажем. 
 
Вилијам Вокер: Приватно ми је признала да све што је видела није било контрадикторно 

мојим закључцима. А то је да су ови људи убијени ненаоружани. Нема доказа да су то 
војници који су се борили. Они су погубљени. 

 
Славиша Добричанин: Али ме мало заинтригирала та прича, коју је Хелена Ранта после 

рекла на основу неких њених прича, да ли је то под утицајем Вокера, да се ради, ни о чему 
другом, осим ненаоружаним сељацима. Па то је та...доста је то, не треба ништа више да се 
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узме из њеног извештаја. То је довољно да оцени у каквој је она ситуацији тада била. И 
шта је изјавила, а да на то није имала никакво право, ни као лекар, ни као стручњак, па 
чак ни као вођа тог тима. То није њој припадало. Није припадало никоме од нас да то 

изјављујемо. Али, је она то јасно изјавила пред целокупном светском новинском екипом, 
пред свима. Почевши од ЦНН-а и осталих људи који су присуствовали тој паради, а не 

конференцији за штампу, где је нама било забрањено да присуствујемо. 
 
Хелена Ранта: Моју изјаву су назвали извештајем. Извештај је раније послат истражном 

судији Даници Маринковић и професору Добричанину,  пре конференције за штампу. У 
њему су били обдукциони налази и видео траке обдукција. То је био извештај, две његове 

копије су предате одговарајућим властима у Приштини пре конференције за штампу. 
 

Славиша Добричанин: Наслов је:“ Извештај форензичког тима Европске уније о 
инциденту у Рачку“. Који она после претвара у њено лично виђење. Не може да буде 
овакав наслов и лично виђење госпође Ранта. Ово је извештај форензичког тима, то је 

јасно као дан. Али, она пише:“ Ово запажања представљају лично мишљење аутора доктор 
Хелене Ранте и не треба их тумачити, као службено саопштење Катедре за форензичну 

медицину Универзитета у Хелсинкију нити форензичног тима Европске уније“. То је у...у 
преамбули овога. Међутим, извештај почиње задатком тима, па, све до краја, догађајима и 
тако даље. Где она пише:“Да се највероватније“, пошто нису, није нађена, то је њен 

закључак, ние нађена муниција у џеповима. Молим вас, ко држи муницију у џеповима? 
Муниција се држи у шаржерима ваљда, негде, у торбици или тако даље. Некој жртви су 

биле изувене ципеле,  „није било знакова да су те особе било шта друго, до ненаоружани 
цивили“. Одакле право судском лекару, експерту, посебно судском стоматологу, да даје 
овакве закључке? Откуд она то зна? Који су је то елементи натерали да каже да су то били 

ненаоружани цивили? Па јесу 37-оро њих имали трагове да су пуцали. Је л’ она зна да се 
преко положаја улазних и излазних рана и канала, може јасно да се утврди како су људи 

изгинули? Да то нису били ненаоружани цивили. Па тамо је пронађено оружје, таман 
толико колико је одговарало броју оних који су нађени мртви, још у једној већој количини, 
оних који су побегли или рањени па изнесени са тог места. Дакле, све је то ишло у прилог 

онога, да се направи једна медијска слика, која ће недељу....не, него  у једном периоду, 
док трају преговори у Рамбујеу, да направи један набој, који ће једног дана, кад се створи 

та критична маса, ја мислим да је то била, био баш извештај госпође Ранте, 13.....17. марта. 
Након тога престају преговори и долази до експлозије. Долази до 24. марта до 
бомбардовања Србије. 

 
Хелена Ранта: Неки политичари кажу: Рачак је био прекретница. Могао је и било који 

други инцидент бити прекретница. Ради се о насиљу, насиљу које ескалира. И 
неспособности међународне заједнице да се умеша,  и омете тај трагични развој догађаја. 
Гледање на један одвојен инцидент је поједностављење историје. Ние тај један инцидент 

проузроковао НАТО интервенцију. Сетимо се да је одлука за нАТО ваздушне ударе донета 
средином октобра 1998. 

 
 

Вашингтон, 19. 03. 1999. 

 
Бил Клинтон (председник САД 1992-2000):  Као што сте упознати, укључени смо у 

интезивне напоре да окончамо конфликт на Косову, већ неколико недеља. Са нашим НАТО 
савезницима и Русијом, предложили смо мировни споразум, да б зауставили убијање и дали 

народу Косова самоуправу и владу која им је потребна и која им припада по Уставу. Док се 
припремамо за акцију, требали би да се сетимо хиљада људи суочених са хладноћом и 
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глађу на брдима Косова, прошле јесени. Наша одлучност ће и то решити треба да се сетимо 
шта се десило у селу Рачак у јануару. Невини људи, жене и деца одведени су из својих 
домова, приморани да клече у блату. Убијени су рафалном паљбом, не због тога што су 

нешто учинили, већ због тога ко су. Сада, близу 40 хиљада српских трупа и полиције на, и 
око Косова. Наша одлучност је једина ствар која стоји између њих и небројено много села, 

попут Рачка, препуних незаштићених људи, чак и ако су се определили за мир. 
 
 

ЕПИЛОГ 
 

Снимак из Хашког трибунала – суђење Слободану Милошевићу 
 

Тужилац: Јануар 99. године, иако је један број верификатора ОЕСЦ-а, био распоређен на 
Косову наставила су се непријатељства. Током тог периода, међународни верификатори су 
потврдили број убистава, један број убистава косовских Албанаца, међу којима је 

најстрашнији инцидент у Рачку. Оно што се тамо десило, у Рачку, у општини Штимље, је 
следеће: гранатирана је и један број сељана који су бежали, су устрељани. 25 их је нађено 

у једној згради, у брду и устрељани су. Укупно их је убијено 40. Јасно је, да је ОВК-а био у 
Рачку, али је такође јасно, да је дошло до убиства полицајца вероватно након његове свађе 
са ОВК-аом и вероватно је ово била освета. Јер је ово био потпуно неоправдани напад од 

најгоре врсте. И то се све налази у документу од 15. јануара 99. године. У Министарству 
унутрашњих послова Републике Србије, се каже:“ Преглед развоја актвности до којих је 

дошло у три сата, ујутро, 15. јануара и мере које су предузете у селу Рачак, да би се 
ухватили и уништиле терористичке групе, довело је по нашим сазнањима и информацијама, 
до тога, да је почињено неколико терористичких напада у том подручју, и напад на СУП. И 

као последица тога у 6 и 30 село је потпуно опкољено. И каже се, један број албанских 
терориста је ликвидиран. И операција је била успешна, а ни један цивил ние убијен или 

рањен током операције. То је нетачно. Да ли је то тако намерно? О томе ће одлучити веће. 
 
Бранислав Тапушковић: За мене је, као адвоката, који се бави тим послом, везаним за 

крвне деликте, више од 40 година уз онај судски стаж који сам имао, много су важнији били 
материјални докази од исказа сведока. А материјални докази, који су извођени током 

суђења Слободану Милошевићу у чијем извошењу сам, и сам учествовао, непобориво су 
показивали, по мом схватању, да ти људи, били они цивили, или били они војници, нису 
страдали на том месту, на коме су снимљени као жртве. Дакле, у каквим околностима су 

они изгубили своје животе то је одвојено питање. У сваком случају, мислим да се 
категорично могло доћи до закључка да они нису страдали на том месту. По доказима који 

су били у претраживању тужилаштва и којима смо се ми бавили и које смо изложили 
одређеној критици, по фотографијама које смо имали у рукама, јасно је било да ти људи, 
на том месту нису изгубили своје животе.  Те манипулације са жртвама војним или 

цивилним, су толико евидентне, да сад ту није реч више, ни о каквој завери коју неко хоће 
да презентира. Али, очито је да се ради о манипулацији са жртвама. Можете лепо погледати 

на овој фотографији. Ви видите овде три жртве које су наводно ту изгубиле живот. нигде, 
капи крви. При чему се лепо види, овде на ово следећој фотографији, овде су они сви 
заједно, а види се да је овај трећи човек, прво, има ту подигнуту руку, што је немогуће, ако 

је на том месту изгубио живот. а друго, он је на једној другој фотографији сликан на сасвим 
другом месту. Потпуно сам. 

 
Хелена Ранта: Ово је пример како истраге на лицу места не треба се спроводе. Не сме 

бити дозвољен приступ неовлашћеним лицима. А било је новинара тамо који су 
фотографисали и снимали. Било је сељана, посматрача ОЕБС-а и других. 
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Богољуб Јанићијевић: Ово су фотографије које су сачинили истражитељи Хашког 
трибунала. Ја мислим да је то 99. године у новембру месецу. Или можда касније. Видите, 

овде је био штаб Учека. Ту је погинуло око пет терориста, у самом штабу. Видите, ровови, 
који су водили,... који су водили изнад самог села. Значи ровови су били и у овом делу, 

кроз шуму. Ово је тај шумски пут, који се овде раздваја на два, који је Вокер назвао 
Јаругом. Ту стоји. Значи, у овом делу је отприлике, три или четири погинулих терориста и у 
овом делу овде. Три или четри. Укупно 7. 

 
Хелена Ранта: Ову фотографију смо снимили са места где су посматрачи ОЕБС-а 

паркирали свој аутомобил у петак. Јарак је овде иза врха брда, иза дрвећа. Физички је 
немогуће видети шта се дешава., ако се ишта десило. Фотографија је са позицие 

верификатора. 
 
Бранислав Тапушковић: То, што нико од чланова верификационе комисије, а било их је 

прилично, се није појавио као сведок у случају Рачак, је најинтересантнији податак. Јер, 
верификациона комисија и њени представници, има о томе и снимака су били на околним 

брдима. Они су се све гледали шта се догађа у Рачку 15. Апсолутно све. И они врло добро 
знају какав је сукоб постојао тога дана између ОВК-а и полиције на тим просторима. Али, 
очигледно, по мом схватању, су они могли много тога да кажу у вези догађаја 15. јануара, 

када су наводно, стрељани ти људи. Али, они су видели, шта су видели, и нико од њих није 
могао, јер, тога није било, да посведочи, да је ту било некакво стрељање, на гомили у оној 

јаруги. 
 
Богољуб Јанићијевић: Овде је била верификациона мисија. Ту је била њихова екипа 

једна. А једна је била у овом делу овамо. Да ли голим оком може да се види одавде? То је 
отприлике ваздушно...нема...ја мислим да нема више од осамсто метара. 

 
Бранислав Тапушковић: Случајем Рачак, тужилаштво се највише бавило током суђења 
Слободану Милошевићу. Највећи број сведока, и највећи број експерата испитивани су у 

вези случај Рачак. И зато је за мене било несхватљиво, када је пред почетак суђења 
тужилаштво против Милутиновића и других, Рачак ођендапут нестао из оптужнице. 

 
Нерма Јелачић (Потпарол Хашког трибунала): Оно што могу рећи сада, да је у одлуци 
написано да се Рачак и Падалиште, и Дубрава, значи, све заједно су се одлучили за та три 

мјеста злочина, не зато што су они мање важни, нити зато што тужилаштво има мање 
доказа, да укаже на могућу кривицу свих шесторице оптужених. Него зато што је врста 

злочина, дакле, се не подудара са оним главним тезама тадашње оптужнице. А то је да су 
се сва шесторица теретила за депортације и прогоне становништва. Дакле Рачак и ова 
друга два мјеста се односе на убиства. И као што се не налазе ни у једној од тринаест 

општина, на које је се цела оптужница тада односила. 
 

Бранислав Тапушковић: Образлажући пресуду, они су дали своје мишљење о сваком 
инциденту, сваком догађају где је дошло до страдања људи. И због чега они сматрају да је 
нешто доказано, а нешто није доказано. Тако би исто било и са оним што се догодило у 

вези Рачка. И то је доминантан догађај у целој тој историји догађања везаног за Косово. 
Рачак је био кључна ствар, коју је суд морао да процени, оцени, да каже:“Јесте то се 

догодило онако како тужилаштво каже“, или „није, то је типичан случај манипулације са 
жртвама“. А то је, елегантно ескивирано. Искоришћено је то овлашћење да се тај случај 

макне из оптужнице, да се тиме више нико не бави. И да тако не дођемо до тога, зашто се 
уопште кренуло са НАТО бомбардовањем? 
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Нерма Јелачић: Не бих могла коментарисат, да ли им се може поново судит, јер је то 
одлука коу судско веће, дакле, са судијом....тек треба донијети. И ту одлуку можемо 

очекивати у наредним седмицама, ал’ тек за двије, након двије седмице ће то почети да 
разматра, након што види, што је то. Да ли тужилаштво уопште жели да остане при тим 

наводима или не? И наравно шта одбране имају да кажу на исте. 
 
Горан Радосављевић: По зваршетку борбених дејстава, на југу Србије, тада је шеф 

координационог тела Владе Србије био господин Небојша Човић, ја сам био командант 
полицијских снага на југу Србије, а господин генерал Нинослав Крстић, је био командант 

здружених снага на југу Србиjе. И ми смо добили позив, да одемо у Брисел, где нас је 
примио тада секретар НАТО-а, господин Робертсон. Где смо причали о читаво ситуацији, о 

решењима која су направљена на југу Србије и тако даље. И било је прича и о акцији 
Рачак. После састанка у Бриселу отпутовали смо у Штудгарт, где нас је сачекао 
командант НАТО снага за Европу, генерал Фулфорд, Карл Фулфорд. И имали смо 

један састанак где су присуствовали и тада, министар иностраних послова, 
господин Свилановић, наравно Небојша Човић, шеф координационог тела, 

амерички амбасадор тада у Србији, господин Монтгомери и остали људи који су 
били у тој екипи. Једноставно, на том састанку, је одато признање војним и 
полицијским снагама за нека решења, која су произашла из наших заједничких 

активности на југу Србије. И тада су нам показали један уџебеник у коме је акција 
Рачак и акција Ораовица, на југу Србије, били су уврштене у тај уџбеник који је 

користио за специјалне снаге њихове. И речено је, да, једноставно су уврштене у 
уџбеник да би сличне ситуације у свету могли да изучавају и да решавају на такав начин. И 
тада су уручена признања свима нама. Ја сам добио медаљу за допринос миру и 

фактички за организацију и извођење ове две акције. 
 

 
 


