
СПИСАК ВЕРСКИ И ЕТНИЧКИ МОТИВИСАНИХ НАПАДА НА СРБЕ И СПЦ НА КИМ 

 

1) 07.01. обијена кућа породице Вучковић, Бабин мост 

2) 13.01. директору Канцеларије за КиМ Петру Петковићу забрањен улаз на КиМ 

3) 16. 01. на „Jарињу“ забрањен прелаз аутобусу са 40 путника који су носили пакетиће 
деци 
 

4) 20.01. инспекција упала у Дом Здравља у Штрпцу због вакцина 

5) 28.01. помоћнику директора Канцеларије за КиМ Игору Поповићу забрањен улаз на 

КиМ 

6) 02.02. упуцан Србин Бобан Ристић у Лапљем селу 

7) 03.02. графит УЧК исписан на кући Крстовића у Гораждевцу 

8) 03.02. поломљена застава и јарбол код споменика српским жртвама у Гораждевцу код 

Пећи 

9) 04.02. извршена је крађа aрхеолошких остатака у Испосници Св. Петра Коришког код 
Призрена 
 

10) 05.02. обијена кућа породице Јовановић у Могили  

11) 10.02. билборд УЧК постављен у Чаглавици 

12) 10.02. обијена кућа породице Вучковић, село Берково 

13) 13.02. забрањен улаз екипи ТВ Пинк и РТВ Краљево 

14) 15.02. забрањен улаз екипи РТС, која снима серија Право на сутра 

15) 26.02. избоден српски младић М. М. од стране Албанца у Косовској Митровици 

16) 28.02. Забрањен улаз на КиМ екипи Рукометног клуба Ариље 

17) 03.03. У Грачаници обијен прозор на кући Србина, украдени новац и лична документа  

 

18) 04.03. Двојица Горанаца рањена су у Глобочици од тране двојице Албанаца 

19) 05.03. прегажен српски дечак Л. П. у Грачаници од стране Албанца који је побегао с 

места несреће 



20) 06.03. у селу Клокот, општина Косовска Витина, извршено је обијање православне 
цркве „Свети Петар“ и украден новац (на празник Задушнице) 
 
21) 06.03. у селу Партеш, општина Гњилане, обијена је православна прква „Свете Тројице“, 
украден новац, ручно рађена плаштаница и икона (на празник Задушнице) 
 
22) 07.03. украдена надгробна плоча на гробљу Бинач 

23) 07.03. у селу Шилово, општини Гњилане, у ногу је од стране Албанца упуцан Србин, 
власник ресторана 
 
24) 12.03. Из парохијског дома у изградњи, поред Храма Светог Апостола Луке, у селу 

Витомирици, општина Пећ, украден грађевински материјал 

25) 12.03. припадници Росу извршили су претрес просторија општине Клокот, претрес 
породичне куће председника општине Клокот који је ухапшен. 
 

26) 13.03. у месту Драјковце, општина Штрпце, обијена је црква „40 Севастијских 
мученика“ и украден новац 
 
27) 13. марта, у месту Доња Битиња, општина Штрпце, обијена је црква „Свети 
Димитрије“.  
 

28) 15.03. у селу Горња Гуштерица, општина Грачаница, обијена је и демолирана 
опљачкана црква „Свете Недеље“ из које је украден новац 
 
29) 16.03. на административном прелазу Jариње забрањен улазак на КиМ помоћници 
директора Канцеларије за КиМ Светлани Миладинов 
 

30) 28.03. У селу Шилово, општина Гњилане, обијена је црква „Св. Марка“ и  украден 
новац и озвучење 
 

31) 25.03. графит УЧК исписан на зиду Здравствене амбуланте у Сувом долу  

32) 27.03. на административном прелазу „Табалије“ припадници косовске полиције нису 
дозволили улаз на подручје КиМ 17. фудбалера ФК „Шумадија Топаоница“  
 

33) 30.03. ухапшена повратница на КиМ Мила Анђелковић којој су Албанци узурпирали 

породичну кућу 

34) 10.04. напад флашама на српске младиће Марка Николића и Милоша Рошића у 

кафићу на северу Косовске Митровице 



35) 12.04. Обијена здравствена амбуланта у селу Гојбуља 

36) 13.04. Напад на младића Луку Димитријевића у Грачаници 

37) 15.04. махање албанским заставама и покушај упада у КБЦ на северу Косовске 

Митровице 

38) 16.04. директору канцеларије за КиМ Петру Петковићу забрањен улазак на КиМ 

39) 18.04. Ухапшена новинарка РТС Тамара Грујић у  Вучитрну 

40) 18.04. Демолирана улазна врата Основне школе у Обилићу 

41) 26.04. Од стране Албанаца нападнут Лазар Ђорђевић са породицом на свом имању у 

селу Гојбуља  

42) 03.05. Каменована кућа Јаћовића у Косовској Витини 

43) 03.05. Разбијено стакло на аутомобилу ђакону из Ораховца 

44) 05.05. Мирослава Лукића из Велике Фоче физичку напала тројица Албанаца. Претрпео 

је прелом носа. 

45) 06.05. На Ђурђевдан је група изгредника покушала да скине српску заставу са звонаре 

цркве Светих Апостола Петра и Павла у Клокоту.  

46) 06.05. Каменована је црква Светог Јована Крститеља у центру града Пећи, познатија 

као Митрополија. На цркви је разбијен прозор.  

47) 09.05. Каменована је црква Свете Петке у Косовској Витини.  

48) 09.05. у месту Суви До, општина Косовска Митровица, из возила у покрету испаљена су 
три хица у ваздух  
 

49) 10.05. Каменована је црква Пресвете Богородице у Липљану  

50) 11.05. Нападнута кућа повратника Радоја и Милоја Пумпаловића у селу Дубрава, 

општина Исток. То је пети напад за годину дана 

51) 20.05. Поново нападнута кућа породице Јаћовић у Косовској Витини 

52) 24.05. у селу Доња Шипашница, општина Косовска Каменица, обијена су улазна врата 
цркве „Света Петка“, извршена преметачина и отуђени су свете реликвије 
 

53) 26.05. Обијена кућа повратника Сретена Стојиљковића код Новог Брда. Украдена су ми 

дрва и алат 

54) 26.05. Божидару Здравковићу из истог села (засеок Ћерановица, повратничко село 



Клобукар, Ново Брдо) је обијен помоћни објекат на кући и украден шпорет. 

55) 30.05. Поломљена табла са путоказом за манастир Драганац у општини Ново Брдо. 

56) 03.06. Исписан графит Велика Албанија на кући расељеног Србина у општини 

Ораховац 

57) 10.06. Упад Косовске полиције на црквени посед Храма Христа Спаса у Приштини, 

након литургије на Спасовдан која је у овој цркви одржана након 23 године. 

58) 11.06. Забрањен је улаз Дарији Кисић Тепавчевић да у својству професора дође на 

КиМ 

59) 11.06. Исписани графити на храму Христа Спаса у Приштини на енглеском „Исус мрзи 

Србе“. Након што су они избрисани, написани су истог дана нови „Симбол шовинизма“ и 

све то наочиглед полиције. Протести албанаца испред храма због постојања таквог 

објекта на наводно земљи Универзитета и наводне провокације због литургије. 

60) 12.06. Полиција на прелазу Јариње није дозволила улазак на покрајину за два аутобуса 

у којима су били углавном путници из Београда и Новог Сада а који су кренули у обилазак 

светиња на КиМ. 

61) 14.06. Оскрнављено гробље породице Стојановић и Шарић у Ораховцу. 

62) 19.06. Враћен аутобус са 50 верника из централне Србије који су кренули на задушнице на 

КиМ. 

63) 20.06. Украдена струјна инсталација у цркви Светог Уроша у Урошевцу 

64) 21/22.06. Забрањен улаз на КиМ Вањи Удовичићу. 

65) 21.06. Разваљена врата цркве Светих апостола Петра и Павла у селу Талиновац у Урошевцу. 

Скинуте електричне инсталације и разбацане иконе. 

66) 24.06. Обијена и опљачкана породична кућа Станише Станојевића у српском селу Бабин Мост, 

у општини Обилић. Извршена је преметачина и украден новац. 

67) 26.06. Групи планинара забрањено да из Штрпца и Ски центра Брезовица обиђу врх Шар 

планине 

68) 27.06. Напади на Драгицу Гашић, прву српску повратницу у Ђаковицу. Каменовање стана, 

лепљење слика мртвих људи, најављени протести НВО са захтевима за исељење. 

69) 28.06. Заустављање аутомобила са српским таблицама на путу за Газиместан, претресање, 

одузимање српских симбола, претресање монахиње и хапшење црногорског држављанина. Два 

дана касније одређен му је притвор од 30 дана. 

70) Истог дана ухапшено је неколико српских држављана само зато што су певали Ђурђевдан и 

качили снимке на друштвене мреже. 

71) 29/30.06. Украдена тробојка Српске православне цркве и поломљен јарбол на порти 



манастира Грачаница. Фотографије оскрнављене црквене заставе освануле су на друштвеним 

мрежама на којима се види како Албанац маскиран у црно и са заставом „велике Албаније“ гази 

тробојку. Неколико сати касније на друштвеним мрежама освануо је снимак где исти маскирани 

Албанац пали заставу. 

72) 30.06. Драгици Гашић забрањено да угради блиндирана врата на свом стану. Врата су и 

заплењена. 

73) 30.06. 4 лица из Чачка којима је због мајице 'Нема предаје' отворен процес привођења и 

саслушања пред тужиоцем 28 јуна на Газиместану. Мајице им како они кажу нађене у гепеку аута 

са Чачак таблицама. Саслушани пред тужиоцем без превода јер им речено да у супротном морају 

да чекају до сутра. Добили казну од 400 евра коју нису платили одмах те им задржане ЛК од 

стране КС система. 

74) 30.06. Група Албанаца спречила је неколико младића и девојака српске националности из 

Липљана да поставе кош у локалном парку. 

75) 01.07. Освануо графит „АЛБАНИЈА УЧК“ на билборду са сликом манастира Грачаница на путу 

Грачаница – Лапље село 

76) 01.07. Група Албанаца претукла 13-годишњег дечака, Николу П. Добио је модрице и подливе а 

покидали су му и крстић који је носио око врата. 

77) 06.07. Општина Ђаковица поднела је тужбу Основном суду у Ђаковици путем које се тражи да 

се Драгици Гашић поништи уговор о издавању стана са захтевом за привремену меру. 

78) 08.07. Пријатељу Драгице Гашић, Вуксану Гојковићу избушене гуме и скинуте новопазарске 

таблице у близини њеног стана. 

79) 11.07. У Грачаници је црном фарбом префарбана табла са називом ове општине. 

80) 12.07. Ранко Бацић (67) из села Долац код Клине, нападнут је од стране албанаца са повредама 

лица и руку. Нанете су му тешке телесне повреде. 

 

 

 

 

 

 

 


