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УВОД
Почетком деведесетих година двадесетог века бившу Југославију је захватио талас
међуетничке нетрпељивости и међуетничких оружаних конфликата широких размера,
који су довели до разбијања бивше СФРЈ на пет међународно признатих држава. У
свим новонасталим државама, оружани сукоби су обустављени, у некима је војно
интервенисала Међународна заједница, а у (Босни и Херцеговини) и на (Косову и
Метохији) су распоређене међународне војне и безбедносне снаге (Уједињених Нација).
Повремени оружани конфликти и инциденти у Македонији, на КиМ и у општинама
Бујановац, Прешево и Медвеђа и даље представљају претњу миру у региону.
Трагичне последице тих оружаних сукоба још увек нису реално сагледане. У њима је
погинуло или нестало, рањено или повређено више десетине хиљада грађана, а
стотине хиљада их је прогнано, избегло или интерно расељено из својих домаћинстава.
На тај начин је етнички састав великог броја насеља, општина и региона значајно је
промењен а стотинама хиљада људи живот заувек измењен. Причињене су тешко
надокнадиве штете на приватној имовини, на цивилним војним објектима, а оштећени
су или уништени значајни културно-историјски споменици и дела од непроцењиве
вредности.
Конфликти су по правилу избијали у етнички мешаним срединама у којима су наизглед
мирне и толерантне етничке заједнице постале непомирљиви непријатељи. Са
почетком крвопролића, мржња је попримила ендемични облик и захватила све сегменте
популације. Све негативности које су биле прикриване и снажно пригушиване унутар
заједнице за време комунистичког режима, изненада су избиле на површину. Обични,
неактивни и политички инертни грађани у Хрватској, Србији (посебно на КиМ и
централном делу југа Србије), и другим републикама бивше Југославије постали су
главни актери говора мржње и дискриминације са позиција једне против друге етничке
групе. Од тада, неколико нових генерација је одгајано са горким осећањем
дискриминације и злоупотребе од стране друге етничке групе. Етничка припадност је
постала основни разлог раздора, нетрпељивости, мржње, сепаратизма и тежњи за
одвајањем и отцепљењем. Етничке поделе су убрзо нашле ослонац у криминалу, сивој
економији и у илегалној трговини дрогама, оружјем и људима.
Неуспешно решавање ових проблема на територији Савезне Републике Југославије
(СРЈ) и Републике Србије (РС), а посебно албанског екстремизма и сепаратизма на
Косову и Метохији, довели су до агресије НАТО алијансе на СРЈ, а касније и до
успостављања међународног и безбедносног присуства на КиМ.
Оружани конфликт СРЈ са међународном заједницом завршен је 9. јуна 1999. године
доношењем Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1244 (РСБ УН 1244) и
закључењем Војно-техничког споразума (ВТС) у Куманову. Сагласно тим документима,
међународне снаге КФОР и УНМИК дошле су на КиМ, Војска СРЈ, Полиција РС и други
државни органи СРЈ и РС повукли су се са КиМ.
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И поред демократских промена власти у СРЈ и РС извршених 05.октобра 2000. године
дошло је до неочекиваних преливања албанског екстремизма и оружаног насиља са
КиМ у општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Те је изазвало озбиљну политичко
безбедносну кризу у региону са тенденциом да она прерасте у оружани сукоб ширих
размера са несагледивим последицама за све етничке заједнице (албанца, срба и
рома) за Републику Србију и СРЈ, али и за земље у региону, па и читаву Југоисточну
Европу. Ова чињеница очигледно показује да основни извори кризе организованог
криминала албнских екстремиста немају никаквог додира са демократским процесима
развоја Србије.
Овај извештај има за циљ да прикаже проблеме, предузете мере и остварене резултате
у решавању кризе настале деловањем наоружаних албанских екстремистичких и
криминалних група у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у периоду од
16.12.2000. до 31.10.2003. године. У њему је истакнут допринос свих чинилаца у
процесу решавања кризе, а посебно допринос државних органа СРЈ и РС, органа
локалне самоуправе, међународне заједнице и грађана региона.
Такође извештај даје оцену безбедносне и политичке ситуације на централном делу југа
Србије у протеклом периоду, остварен резултат реализације задатака извршених
Програмом решавања кризе. Осим тога извештај анализира дестабилизујуће факторе и
истиче политички и економски развој као најизраженије факторе утицаја на дугорочну
стабилност региона.

1. СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ,
ПРЕШЕВО И МЕДВЕЂА ДО ОБРЗОВАЊА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
1.1 Општине Бујановац, Прешево и Медвеђа (географски положај,
становништво и копнена зона безбедности –КЗБ)
Општине Бујановац, Прешево и Медвеђа налазе се на централном делу југа Републике
Србије, непосредно уз административну линију АП Косово и Метохија. Већим делом,
територије ових општина простиру се брдско-планинским подручјем, кроз које пролазе
важне друмске и железничке саобраћајнице, које повезују централне делове Србије са
централним Косовом, Косовским Поморављем и Македонијом. Општина Прешево на
југу граничи са Македонијом, а са општином Бујановац територијално излази на
стратешки важан балкански копнени коридор север-југ у захвату Моравско-Вардарске
долине која спаја централну Европу и Егејско море правцем (Београд)-(Ниш)-(Скопље)(Солун) саобраћајни Коридор X. Територија ових општина обухвата простор од 1249
км2, на којем према попису из 2002. године живи 88.966 становника мешовите етничке
припадности, што је детаљније приказано у табели 1:
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Табела 1. Статистички преглед становништва општина Бујановац , Прешево и Медвеђа на
основу података из пописа 2002. године

СТАНОВНИШТВО
ОПШТИНА

Површ.
2
у км

дужина КЗБ
у км

СРБА

АЛБАНАЦА

РОМА

ОСТАЛИХ

УКУПНО
број

%

број
31.09
8
23.68
1

%

број

%

број

%

89

322

1

500

2

54

3867

9

972

3

Прешево

264

40

34.904

2.984

8

Бујановац

461

45

43.302

14.78
2

34

Медвеђа

524

55

10.760

7.163

67

2.816

26

108

1

673

6

УКУПНО

1249

140

88.966

24.92
9

28

57.59
5

64

4.297

5

2145
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Војнотехничким споразумом (ВТС) закљученим 9. јуна 1999. године у Куманову,
успостављена је Копнена зона безбедности (КЗБ) у ширини од 5 км. дуж
административне линије око АП КиМ у укупној дужини од 466 километара, као зона
раздвајања између Војске СРЈ (ВЈ) и међународних безбедносних снага на КиМ КФОР.
Сагласно ВТС, у КЗБ се немогу налазити војне и полицијске снаге изузев ограниченог
присуства локалне полиције.
Копнена зона безбедности у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа дуга је 140
километара (Прешево 40, Бујановац 45 и Медвеђа 55) и простире се претежно брдскопланинским подручјем (Церевајка, «Свети Илија», Сијарина, Туларе). У КЗБ на подручју
Бујановца и Прешева живе густо насељени Албанци, ослоњени на насеља Албанаца у
гњиланској и каменичкој општини, а у КЗБ на подручју Медвеђе мешовито насељени
Срби, Црногорци и Албанци, ослоњени на насеља Албанаца у општинама Каменица,
Подујево и Приштина.
У КЗБ на подручју општина Бујановац, Прешево и Медвеђа живи око 13.000 становника
од чега око 12.000 Албанаца и око 1.000 Срба. Већина насеља у КЗБ на подручју
општина Прешево, Бујановац и Медвеђа (изузев Великог Трновца, Лучана и Кончуља)
економски су изразито неразвијена и без одговарајуће инфраструктуре (путева,
водовода, телефона). Грађани ових насеља углавном живе од сточарства и брдске
пољопривреде, најчешће на ниском нивоу социјалног и животног стандарда. Један број
грађана албанске националне припадности исељен је из својих домаћинстава од
априла 1999. године због ратних дејстава, што се посебно односи на насеља у
северном делу општина Бујановац, југозападним деловима општине Прешево и на сва
насеља у којима живе Албанци у општини Медвеђа.

1.2 Узроци, обележја и последице кризе
Експлозија међуетничких тензија, нетрпељивости и мржње, сепаратистичке тежње,
етнички екстремизми и међуетнички оружани конфликти и сукоби обележили су
последњу деценију прошлог века на просторима бивше СФРЈ. Неповољно историјско
5
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наслеђе, неспособност и неодговорност претходних југословнских и српских власти у
решавању међуетничких односа и албанског сепаратизма на КиМ и њихов
непромишљен и контрапродуктиван однос према међународној заједници у вези са тим,
пресудно су утицали на вишегодишњу изолацију бивше СРЈ и РС, које су биле
изложене међународним притисцима сваке врсте и тромесечној агресији НАТО
алијансе током 1999. године.
Таквим односом свога државног и политичког руководства према питањима од
прворазредног националног
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(6), ручне бомбе (7). У 15 случајева терористи су подметнули 20 противтенковских
мина, а у 13 случајева 16 осталих минско-експлозивних направа.
Најтеже последице по припаднике локалне полиције у КЗБ, изазване су експлозијама
противтенкоовских мина, у којима је погинуло 3 полицајца; 12 лица тешко повређено (7
полицајаца, 3 цивила и 2 војника) и 15 лица лако повређено (9 полицајаца, 3 војника и 3
цивила)1.
До ескалације екстремизма на подручју КЗБ дошло је 21.11.2000. године, приликом
оружаног напада веће групе албанских терориста на полицијске положаје у околини
Добросина, Лучана, Кончуља и Малог Трновца у општини Бујановац, када су погинула 3,
а рањена 4 припадника полиције. У овим нападима, уз употребу тежег наоружања и јаке
минобацачке подршке, албански терористи су ставили под оружану контролу више села
у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа, а полиција је била принуђена да се
повуче са својих положаја на спољну линију КЗБ.
Сузбијање нарастајућег екстремизма у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа било
је отежано ограничењима у употреби полиције и војске у КЗБ по ВТС, неповољном
конфигурацијом терена структуром становништва, неактивном хомогенизацијом
албанског живља, као и неодговарајућом сарадњом државних органа СРЈ и РС са
међународном заједницом и међународним безбедносним снагама на КиМ. У таквим
условима наоружани албански екстремисти угрозили су суверенитет и територијални
интегритет Републике Србије и СРЈ, безбедност и људска права грађана и мир у
региону.
Тако изазвана криза са тендецијом да прерасте у оружани сукоб ширих размера са
несагледивим последицама наметнула се као проблем од највишег значаја за
Републику Србију и СРЈ, али и за земље у региону, па и за читаву међународну
заједницу. Њено решавање представљало је најделикатнији изазов и један од најтежих
и најприоритетнијих политичко-безбедоносних задатака нових демократски изабраних
власти у Републици Србији и СРЈ. Околности и услови настанка и развоја кризе били су
изразито неповољни. Деловање албанских наоружаних екстремистичких група било је,
не случајно, ограничено на простор тзв. Копнене зоне безбедности (КЗБ), која је
утврђена Кумановским споразумом уз административну линију КиМ, над којом су
Међународне безбедоносне снаге КФОР имале одговарајућу надлежност и у којој је
деловање полиције Србије било ограничено, а присуство Војске Југославије забрањено.
И поред неспорне надлежности и одговорности КФОР-а за стање безбедности у
Копненој зони безбедности, а вероватно и због неповерења у војне и полицијске
формације које су после повлачења са КиМ распоређене непосредно иза Копнене зоне
безбедности, КФОР није предузео све неопходне мере да спречи преношење
екстремизма са КиМ. Чиме су створени услови за .....организовање и деловање
1

У експлозијама мина које су поставили албански терористи:
- Дана 08.06.2000. године, на путу Кончуљ – Добросин, општина Бујановац, тешке телесне повреде задобило
је 5 припадника полиције.
- Дана 13.10.2000. године, на локалном путу Велики Трновац – Мали Трновац, општина Бујановац, погинула
су 2 припадника полиције, а 11 тешко и лако телесно повређено.
- Дана 10.11.2000. године, на локалном путу Мали Трновац – Велики Трновац, погинуо је један припадник
полиције.
7
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наоружаних албанских екстремистичких група на подручју општина Прешево, Бајановац
и Медвеђа, Толерисање подстицање криминалних активности па и учествовање у
њима од стране појединаца запослених у државним органима, неповерење грађана
према и међунационално неповерење и нетрпељивост достигли су екстремно висок
ниво и изузетно су погодовали развоју кризе и њеном прерастању у оружани сукоб.
Поједине политичке странке, организације и појединци нудили су своје варијанте
решења проблема. Више понуђених варијанти личило је на већ виђене рецепте и
''енергичног војно полицијског обрачуна са екстремистима''. Предлагачи таквих
варијанти, намерно или случајно , превиђали су катастрофалне последице такве
стратегије решавања конфликата на просторима пртходне Југославије у блиској
прошлости. Они су превиђали
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Непосредно по образовању, КТ је предузело низ хитних активности на упознавању са
узроцима,
обележјима
и
последицама
деловања
наоружаних
албанских
екстремистичких група са циљем заустављања негативних тенденција и стварања
услова за решавање кризе мирним путем. У том смислу извршено је хитно ојачавање
полицијских и војних састава на спољној линији КЗБ, уз предузимање мера и активности
којима се албанским екстремистима онемогућава преношење тереористичких
активности изван КЗБ. Најпре су предузете су мере које нису у супротности са ВТС, а
односе се на заштиту грађана, комуникација и насеља ван КЗБ. Одржани су раније
поседнути важни полицијски положаји у КЗБ и обезбеђена проходност комуникације
према Гњилану преко Церевајке, као и друмског и железничког саобраћаја према Р.
Македонији и других органа за реаговање на терористичке акте, и за предузимање
антитерористичке акције у циљу неутралисања и уклањања терориста из насеља, и са
комуникација које су запосели.
Истовремено са предузимањем хитних безбедносних мера, вршене су организационо
планске, персоналне и материјалне припреме за деловање КТ на смиривању тензија и
успостављању дијалога са представницима албанске националне заједнице.
Представници КТ су за кратко време одржали низ састанака са грађанима угрожених
насеља и остварили значајне контакте са представницима угрожених месних заједница
(МЗ) и са утицајним представницима албанске националне заједнице (АНЗ), што је
битно допринело смиривању тензија и стварању услова за почетак дијалога.
Образовањем Координационог тела Програмом за решавање кризе мирним путем и
политичким средствима, односно дијалогом са представницима албанске националне
заједнице и
успостављањем конкретних облика сарадње са међународном
заједнициом, створене су неопходне претпоставке за хитно заустављање неповољних
тенденција и за поступно и потпуно решавање кризе.

2.2 План и Програм за решавање кризе
( Садржај, циљеви, принципи и задаци)
Један од кључних услова за отпочињање процеса решавања кризе мирним путем био је
усвајање Програма решавања кризе, који су Координационо тело, а усвојиле Савезна
влада и Влада РС4. Усвојени Програм у потпуности је подржан од најважнијих чинилаца
међународне заједнице (Нато, ОЕБС, КРОФ, ЕУММ).
Усвојени Програм решавања кризе за општинаме Бујановац, Прешево и Медвеђа
садржи Информацију о стању безбедности у тим општинама са предлогом мера и
Програм и плана решавања кризе са одговарајућим анексима5.
4

Програм и план решавања кризе Влада РС усвојила је на Седници од 6. фебруара а Савезна Влада на 21 Седници
од 7. фебруара 2001. године.
5
Анексом 1. је дефинисано Координационо тело (његови задаци, организација, састав, средства и буџет); анексом
2. дефинисан је План медијске подршке мирном решавању кризе у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа;
анексом 3. дефинисан је позив албанцима на дијалог за решавање кризе; анексом 4. дефинисано је место, улога и
подршка Међународне заједнице мирном решењу кризе анексом 5. дефинисан је предлог Споразум о решавању
кризе у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа; анексом 5а утврђен је план интеграције Албанаца у политички,
државни и друштвени систем Републике Србије и општина; анексом 5б утврђен је План успостављања безбедности
и мира у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа; анексом 5в дефинисан је конкретан План економског и
9
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Програмом и планом решавања кризе утврђена су три основна правца деловања
државних органа, и то:
1. Успостављање безбедности и мира у региону, отклањањем свих облика
угрожавања уставно-правног поретка и нарушавања суверенитета и
територијалног интегритета Републике Србије и СРЈ; успостављање пуне личне и
имовинске сигурности свих грађана; слободе кретања; као и обезбеђење потпуне
нормализације рада државних органа, органа локалне самоуправе и других
легалних органа и организација,
2. Интеграција Албанаца у политички, државни и друштвени систем Републике
Србије и СРЈ, и изградња мултиетничког и мултиконфесионалног цивилног
друштва на демократским принципима уз поштовљање људских, политичких,
мањинских и других права свих грађана у региону, и
3. Економски и социјални развој региона уз међународну финансијску и другу помоћ
у интересу свих грађана.
За сваки од наведених праваца деловања утврђени су конкретни задаци за период од
три године подељен у шест фаза. Приоритет је дат успостављању мира и безбедности
у региону као предуслову за решавање планираних проблема у остале две области
деловања.

2.3

:

-

отклањање свих облика угрожавања уставно-правног поретка и нарушавања
државног суверенитета и територијалног интегритета Републике Србије и
Савезне Републике Југославије;

-

успостављање пуне личне и имовинске безбедности свих грађана и неометане
слободе њиховог кретања на сваком делу територије ових општина, што ће се
обезбедити
потпуним
распуштањем
и
разоружањем
терориста,
демилитаризацијом региона и омогућавањем повратка свим избеглим грађанима
у своја домаћинства;

-

изградња мултиетничког и мултиконфесионалног друштва на демократским
принципима уз поштовање људских, политичких и мањинских права и слобода
свих грађана, према највишим стандардима,

-

обезбеђење бржег економског и социјалног развоја општина, уз међународну
финансијску помоћ, у интересу свих грађана који у њима живе.

социјалног развоја општина Прешево, Бујановац, Медвеђа и Врање; анексом 5 г дефинисан је динамички План
реализације задатака у решавању кризе у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа, анексом 5д дефинисан је
предлог за укидање КЗБ и ВЗБ.
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2.4 Кључни чиниоци у спровођењу плана били су:
-

Опредељење Републике Србије и СРЈ, да кризу решавају мирним путем,
политичко-дипломатским средствима и дијалогом са представницима албанске
националне заједнице уз учешће и подршку међународне заједнице,
Опредљење Републике Србије и СРЈ за изградњу цивилног мултиетничког
друштва
на демократским принципима уз поштовање међународних
докумената о људским, мањинским и другим правима свих грађана у региону.

-

-

Став међународне заједнице СРЈ и РС о неприхватљивости било каквих
аутономија, специјалних статуса и мењања државних граница СРЈ и РС и о
решавању свих питања у оквирима уставом утврђеног поретка СРЈ и РС, и

-

Образовање Координационог тела и његово опредељење за изградњу
мађунационалног поверења у региону, поверења грађана у међународну
заједницу за укључивање у дијалог албанске националне заједнице, и за
делотворну сарадњу и свестрану помоћ и подршку мировном процесу од стране
међународне заједнице.

Програмом и планом решавања кризе утврђен је низ задатака који су систематизовани у
три фазе са роковима за њихову реализацију. У првој фази предвиђене су мере на
припреми дијалога са албанском националном заједницом уз учешће и подршку
међународне заједнице. Друга фаза је била предвиђена за вођење дијалога до
потписивања споразума о мирном решењу кризе са албанском националном заједницом,
док је трећа фаза реализације плана била предвиђена за инплементацију Споразума.
У оквиру треће фазе реализације Програма решавања кризе која се односила на
имплементацију Споразума са албанском националном заједницом дефинисане су три
области задатака чија је реализација планирана у оквиру шест временских фаза
укупног трајања од 36 месеци.
Сви програмирани задаци груписани су у оквиру области:
- успостављања мира и безбедности у региону;
- интеграција албанаца у политичики, државни систем СРЈ и РС;
- у области економског и социјалног развоја региона.
План успостављања мира и безбедности у региону подразумевао је:
-

потпуну и трајну обуставу терористичких аката, разоружање екстремиста и распуштања
њихове организације са предајом оружја и уништавањем фортификацијских објеката и
и опреме;

-

повлачење ванредно ангажованих војних и полицијских снага; повратак или остајање
редовне локалне полиције национално-мешовитог састава у насељима (пунктови,
патроле и други облици редовног рада) и редовних војних састава, укључујући и
одговарајуће јединице на административној линији са КиМ и граничне јединице према
Македонији;
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-

деблокаду саобраћајница, слободно кретање свих грађана и слободан повратак свих
расељених у своје куће;

-

амнестију од кривичне одговорности и ''пацификовање'', односно ''рециклирање''
терориста у цивиле, са потпуном слободом њиховог кретања уколико до краја ове фазе
нису извршили конкретно дело насиља.

- План и интеграција албанаца у политички и државни систем СРЈ и РС подразумевао је:
-

усклађивање националног састава запослених у државним службама, привреди и
друштвеним делатностима са националном структуром становништва;

-

обезбеђивње одговрајуће заступљености Албанаца у извршним одборима скупштина
општина и у Влади Републике Србије;

-

сузбијање свих облика кршења људских права, појачаном контролом законитости рада
полиције и других државних органа, уз слободу приступа акредитованим
организацијама за људска права, ради увида у стање у тој области и отварање
канцеларија за људска права у месним заједницама;

-

обављање полицијске службе од стране национално мешовитих патрола полиције када
се за то стекну неопходни услови.

-

потпуну и трајну обуставу терористичких аката, разоружање екстремиста и распуштања
њихове организације са уништавањем фортификацијских објеката и са предајом оружја
и опреме;

-

повлачење ванредно ангажованих војних и полицијских снага, повратак или остајање
редовне локалне полиције национално-мешовитог састава у насељима (пунктови,
патроле и други облици редовног рада) и редовних војних састава, укључујући и
одговарајуће јединице према административној линији са КиМ и граничне јединице
према Македонији;

-

деблокаду саобраћајница, слободно кретање свих грађана и слободан повратак свих
расељених у своје куће;

-

амнестију од кривичне одговорности и ''пацификовање'', односно ''рециклирање''
терориста у цивиле, са потпуном слободом њиховог кретања уколико до краја ове фазе
нису извршили конкретно дело насиља.

Планом економске и социјалне ревитализације и развоја региона обухваћени су пројекти у
овој области по приоритетима општина који се посебно односе на:
-

развој пољопривреде (сточарство, воћарство, дуван и др);
прераду дрвета;
изградњу путне мреже, водовода електро и телефонске мреже у свим селима;
попис и поправку албанских кућа за смештај избеглих албанаца спремних да се врате и
поправку српских стамбених објеката и кућа за смештај 2.300 расељених лица са КиМ.
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Са усвајањем Програма и плана за решавање кризе утврђени су и конкретизовани
задаци Координационог тела6, његова организациона структура, персонални састав,
статус и финансијска средства за рад и реализацију планираних задатака.

2.5 План медијске подршке мирном решењу кризе
План медијске подршке мирном решењу кризе представљао је један од значајнихих
елемената Програма и плана свеукупног решавања кризе. Основни циљеви медијског
деловања у том смислу односили су се на благовремено, истинито и тачно
информисање домаће и међународне јавности о узроцима, елементима, обележјима и
последицама кризе. Поред тога циљ овог плана био је и информисање јавности о
стратегијским опредељењима СРЈ и РС за решавање кризе мирним путем и дијалогом
са представницима албанске националне заједнице уз помоћ и подршку међународне
заједнице.
Афирмисање таквог опредељења и уверавање међународног и домаћег јавног мњења у
искрене намере РС и СРЈ да у региону створе просперитетно мултиетничко и
демократско друштво уз поштовање свих норми националног и међународног права
укључујући посебно и обавезе преузете РСБ УН 1244 и ВТС, представљали су посебно
значајан задатак медијског плана подршке мировном процесу. Осим тога медијски план
је имао и задатак да објективним приказивањем чињеница увери страну и домаћу
јавност да је албански екстремизам претња безбедности у региону и да све утицајне
чиниоце мобилише на сузбијању такве опасности мирним путем и кроз дијалог
заинтересованих страна.

2.6 План учешћа и подршке међународне заједнице у решавању кризе
Полазећи од чињенице да је решавање кризе на територији општина Прешево,
Бујановац и Медвеђа од посебног интереса и за међународну заједницу било је важно
обезбедити и њену подршку и помоћ у том процесу. Савезна Република Југославија и
Република Србија су показале опредељење и спремност да остваре пуну сарадњу са
међународном заједницом (СБ УН, КФОР, УНМИК, ЕУММ, УНХЦР) у решавању кризе.
Имајући у виду обострани интерес да се криза реши мирним путем, од међународне
заједнице се очекивала помоћ и подршка у следећем:
1.

Да одлуком, ставом, саопштењем или другим актом (по могућности Резолуцијом)
надлежних органа међународне заједнице:

-

подржи суверенитет и територијални интегритет Савезне Републике Југославије
и Републике Србије у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа и нагласи да је
решење кризе могуће само у оквиру Савезне Републике Југославије и Републике
Србије, мирним путем, политичким и дипломатским средвима, односно дијалогом
између представника Савезне Републике Југославије и Републике Србије и
представника албанске националне заједнице, уз подршку међународне
заједнице;

6

Према анексу 1 Програма и плана решавања кризе састав КТ чинили су: председник, потпредседници,
секретаријат и шест комисија.
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-

подржи мирну интеграцију Албанаца у политички, државни и друштвени систем
Републике Србије, уз поштовање њихових људских и мањинских права по
савременим стандардима;

-

подржи просперитетан економски и социјални развој региона, укључујући развој
савременог, мултиетничког и мултиконфесионалног друштва на демократским
принципима;

-

осуди албански сепаратизам у било којој форми и истакне да је идеја о
аутономији, специјалном статусу и мењању граница неоснована, неприхватљива
и неоправдана;
осуди и изолује екстремисте и осуди тероризам као неприхватљиво средство за
остваривање било каквих циљева;

-

подржи спровођење потписаног Споразума између Савезне Републике
Југославије и Републике Србије са албанском националном заједницом и изврши
притисак на страну која не поштује споразум.

2.

Да утиче на избор представника албанске националне заједнице за дијалог са
представницима Савезне Републике Југославије и Републике Србије и да одреди
своје представнике:

-

за сарадњу и подршку у дијалогу представника Савезне Републике Југославије и
Републике Србије са представницима албанске националне заједнице (ЕУММ,
КФОР);

-

у посматрачкој мисији за надгледање и извештавање о ситуацији на терену
(ЕУММ);

-

у Заједничкој комисији за надгледање и верификацију спровођења Споразума
(ЕУММ, КФОР);

3.

Да пружи подршку Савезној Републици Југославији и Републици Србији у изради
модела за решавање појединих питања у решавању кризе, и у обуци полиције за
рад у мултиетничким заједницама (УНМИК, ЕУПОЛ);

4.

Да пружи финансијску подршку економском и социјалном развоју региона.

5.

Да подржи право на антитерористичку акцију снага безбедности Савезне
Републике Југославије и Републике Србије ако албанска национална заједница не
прихвати предлог мирног решења кризе (КФОР) укључујући:

-

спречавање уласка терориста, наоружања и војне опреме са КиМ у КЗБ кроз
распоред КФОР-а;
укидање или смањење КЗБ, или сагласност снагама безбедности да у складу са
ВТС

-
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У циљу омогућавања ефикасније комуникације у решавању појединих питања из
предходног става, Савезна Република Југославија и Република Србија су се обавезале
да ће омогућити неометан приступ региону за све договорене, најављене и
акредитоване саставе и представнике посматрачких, хуманитарних и мисија за људска
права. У истом циљу Савезна Република Југославија и Република Србија су позвале
КФОР и УНМИК да у Београду отворе своје канцеларије, а у оквиру Координационог
тела одреди своје представнике за контакте са појединих међународних организација.

3. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ( РЕАЛИЗАЦИЈА
ПЛАНА)
3.1. Услови реализације планираних мера
Доношење плана решавања кризе и решавање планом утврђених задатака праћено је
низом неповољних околности, пре свега континуираним деловањем наоружаних
албанских екстремистичких група, које су блокадама комуникација и другим насилним
актима ограничавале слободу кретања и на други начин угрожавале безбедност
грађана. И поред свих мера које је Координационо тело предузело на успостављању
мера поверења, албанске екстремистичке групе су непоштујући постигнуте договоре и
изјаве о прекиду
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Поред терористичких напада и провокација тај период карактеришу и следеће
активности албанских екстремиста:
-

покушаји прелажења наоружаних и униформисаних лица и пребацивање
наоружања и терористичке опреме са АП КиМ у КЗБ-у и у Р. Македонију, у села уз
државну границу са Р. Србијом (Лојане, Клупчаре и др.);

-

терористичко обучавање Албанаца из КЗБ на АП КиМ, и у Албанији;

-

терористичко организовање Албанаца на АП КиМ пореклом из КЗБ (ОВПМБ) у
појединим насељима општина Гњилане, К. Каменица и Витина и припреме за
терористичке акте.

Иако праћено наведеним појавама и догађајима, спровођење Програмом предвиђених
мера давало је видне и проверљиве резултате. Дијалог са албанском националном
заједницом, уз учешће представника међународне заједнице, отпочео је тешко и уз
значајна оспоравања представника обе националне заједнице. Прве мере поверења
реализоване су још теже.
Пресудну улогу у позитивном преокрету тока догађаја неспорно је имало програмом
утврђено опредељење СРЈ и Р. Србије да:
-

кризу решавају мирним путпем и политичко-дипломатским средствима и дијалогом
са представницима албанске националне заједнице, и уз учешће и подршку
међународне заједнице;

-

да у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа
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ВJ. Гeнeрaлштaбу ВJ дoстaвљaлa je прaвoврeмeнo пoдaткe o рeзултaтимa рaзгoвoрa сa
прeдстaвницимa мeђунaрoднe зajeдницe - КФOР-a. Свe прeдлoгe oдлукa o aнгaжoвaњу
снaгa, Кoмaндa ЗСБ дoстaвљaлa je нa oдoбрeњe нaчeлнику ГШ ВJ рaди упoзнaвaњa и
одобрења прeдсeдникa СРJ.
Спeцифичнoст рaдa Кoмaндe ЗСБ7 у плaнирaњу oпeрaциje била је услoвљeна
слeдeћим чиниoцимa:
-

мирoвним кaрaктeрoм oпeрaциje уз зaдржaвaњe прaвa пoступaњa jeдиницa у духу
бoрбeних прaвилa у случajу нaпaдa упoтрeбoм "срaзмeрнe" силe;

-

огрaничeњимa кoja су дeфинисaнa у дoкумeнтимa пoтписaним oд стрaнe
кoмaндaнтa КФOР-a, прeдсeдникa Кooрдинaциoнoг тeлa и кoмaндaнтa ЗСБ зa свaки
сeктoр КЗБ;

-

прoцeњeним мoгућнoстимa пружaњa oружaнoг oтпoрa aлбaнских eкстрeмистa у
пojeдиним сeктoримa КЗБ;

-

-

кaрaктeристикaмa зeмљиштa (кoнфигурaциje тeрeнa, прoхoднoст, и др.);
дeмoгрaфским кaрaктeристикaмa КЗБ;

-

оргaнизaциjскo-фoрмaциjскoм структурoм Здружeних снaгa бeзбeднoсти и

-

рaспoлoживим врeмeнoм зa извoђeњe oпeрaциje пoврaткa ЗСБ у КЗБ.

Зoнa oдгoвoрнoсти ЗСБ oбухвaтaлa je целокупни део безбедности на територијама
опшитна Бујановац, Прeшeвo и Мeдвeђa, сeктoрe "Ц-Истoк", "Б" и "Д". Одлуком о
реализацији и потписаним документима са КФОР-ом била је основни носилац
антитерористичке операције и повратка снага у КЗБ у складу са одлуком о релаксацији
и потписаним документима са КФОР-ом.
Фoрмирaњe jeдиницa (прeтпoчињaвaњe и прeгруписaвaњe), пoсeдaњe и прeузимaњe
зoнe oдгoвoрнoсти ЗСБ oд ПрК/3.A, извршeнo je пo Плaну фoрмирaњa и прeузимaњa
зoнe oдгoвoрнoсти, срeдинoм мaртa 2001. гoдинe. У раду Координационог тела,
учествовала је и Комисија за примену Војно-техничког споразума ( ВТС) која је
формирана на основу члана 4. ВТС, одмах након уласка међународних безбедносних
снага (КФОР) и цивилних снага (УМНИК) на Косово и Метохију (КиМ).
Резолуцијом планираних мера у складу са Програмом
ангажовањем ЗСБ остварени су следећи резултати:

за

решавање

кризе,

7

Нeпoсрeдну oдгoвoрнoст зa плaнирaњe и пoврaтaк ЗСБ у КЗБ, Кoмaндa ЗСБ имaлa je зa сeктoрe "Ц-Истoк", "Д" и
"Б", дoк су Кoмaндe 2. и 3.A плaнирaлe и рeaлизoвaлe пoврaтaк снaгa СРJ у сeктoрe "A" и "Ц-Зaпaд". На свим
дoкумeнтимa Кoмaндe КФOР-a зa свaки улaзaк у КЗБ oд стрaнe ВJ, пoтписник је биo кoмaндaнт ЗСБ.
Први улaзaк и пoсeдaњe КЗБ, кao штo вaм je пoзнaтo, извршeн je
oн 14ó6vñE` i^Ð
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-

деблокиране су све саобраћајнице, укинута контрола учесника у саобраћају од
стране екстремиста, обезбеђена потпуна слобода кретања грађана у свим
деловима општина и слободан повратак свим расељеним лицима у њихова
домаћинства;

-

наоружане екстремистичке групе албанаца су распуштене и разоружане, њихови
терористички оружани напади су битно смањени по броју и последицама,
уништени су њихови фортификацијски објекти и од њих одузета већа количина
наоружања и војне опреме, чиме је «ОВБПМ» демилитаризована а неки њени
припадници амнестирани од кривичне одговорности уколико нису извршили
дело насиља;

-

Одлуком надлежних органа НАТО и КФОР релаксиране су КЗБ и ВЗБ и дозвољен
повратак војним и полицијским снагама СРЈ и Р. Србије на тај део територије;

-

са угроженог подруја повучене су ванредно ангажоване војне и полицијске снаге,
а редовне војне и полицијске снаге су се вратиле у релаксирану КЗБ и изашле на
административну линију АП КиМ;

-

значајно је смањено бројно стање ангажованих лица на задацима безбедности у
КЗБ.

Наведени резултати тежишно су остварени пре
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сaстaнaкa и рeшaвaњeм кoнкрeтних прoблeмa нa тeрeну успoстaвљeн je знaчajaн нивo
пoвeрeњa и oтвoрeнa мoгућнoст ширe сaрaдњe Здружeних снaгa бeзбeднoсти сa КФOРoм и УНМИК-oм.
Пoштoвaњe пoтписaних дoгoвoрa и висoкo-прoфeсиoнaлнo извршaвaњe зaдaтaкa од
стрaнe ВСЦГ и МУП-а, дoпринoсилo je свe вeћeм пoвeрeњу Кoмaндe КФOР-а прeмa
снaгaмa безбедности СЦГ.
Oд мoмeнтa фoрмирaњa ЗСБ и успoстaвљaњa првих кoнтaкaтa прeкo Кoмисиje зa
примeну ВТС сa КФOР-oм, пoрeд пoчeтнoг oбoстрaнoг нeпoвeрeњa, oднoс и сaрaдњa су
ишли узлaзнoм линиjoм. Нaрoчитo сe нaпрeдaк и мeђусoбнo пoвeрeњe уoчилo пoслe
успeшнo oргaнизoвaнoг и извeдeнoг улaскa и пoсeдaњa Сeктoрa "Ц-Истoк".
Пoвeрeњe je изгрaђивaнo стриктним пoштoвaњeм пoтписaних дoкумeнaтa:
"Oбaвeштeњe кoмaндaнтa КФOР-a o нaмeри зa улaзaк снaгa СРJ и Р.Србије у Кoпнeну
зoну бeзбeднoсти и "Дoкумeнт o тaктичким oпeрaциjaмa снaгa СРJ и Р.Србиje кoje
дeлуjу у КЗБ".
У тoку припрeмa и извoђeњa oпeрaциja улaскa и пoсeдaњa пojeдиних дeлoвa КЗБ,
дeтaшoвaни тимoви зajeдничких кoмисиja зa примeну ВТС бoрaвили су у кoмaндaмa и
jeдиницaмa нeпoсрeднo нa тeрeну, кojoм приликoм су сe личнo увeрaвaли у
прoфeсиoнaлни oднoс свих припaдникa ЗСБ у рeaлизaциjи вeликoг брoja слoжeних
зaдaтaкa при улaску у КЗБ.
Пojeдинe нeпрaвилнoсти кoje су билe приjaвљивaнe, рeшaвaнe су вeoмa брзo и eфикaснo
зajeдничким излaскoм кoмисиja зa примeну ВТС нa тeрeн11.
По уласку ЗСБ у КЗБ, јединице ВЈ су распоређене на 27 база (21 у зони ПрК, 3 у зони УК
и 3 у зони ПК), који обезбеђују административну линију са КиМ у дужини од 466 км.
Јединице су смештене у монтажно-демонтажним објектима који су изграђени у другој
половини 2001.године чиме су обезбеђени повољни услови за живот и рад војника
ангажовних на обезбеђењу административне линије и контроли територије у КЗБ.
На овом задатку - обезбеђења а/л са КиМ и контроли територије у КЗБ, за разлику од
периода самог решавања кризе, ангажовано је 1.200 припадника ВЈ, што је за око 3.000
војника мање, што указује и на остварени степен релаксације у КЗБ и региону у целини.
У координацији и непосредним ангажовањем Координационог тела, покретана је
иницијатива и за потребе ЗСБ на административној линији према КиМ, изграђено и
11

Дaнa 17.08.2001. гoдинe пoтписaн je Спoрaзум o приврeмeним oпeрaтивним прoцeдурaмa зa сaрaдњу и
кooрдинaциjу нa oбe стрaнe дуж aдминистрaтивнe линиje сa КиМ, измeђу кoмaндaнтa КФOР-a и
кoмaндaнтa ЗСБ, кojим je звaничнo oдoбрeнo снaгaмa СРJ дa сe нaлaзe у КЗБ бeз oгрaничeњa у пoглeду
oпрeмe и систeмa нaoружaњa, oсим oних oзнaчeних у ВТС кao зaбрaњeним у ВЗБ.
Са Командом КФОР-а је 27.12.2001. године потписан и "Споразум о привременим оперативним процедурама који
дефинише прописе у вези ваздушне зоне безбедности након њене делимичне релаксације, којим је нашим
летилицама дозвољен приступ и летење у ВЗБ до 10 км од а/л са КиМ.
Дана 10.01.2003. године са Командом КФОР-а потписан је нови Споразум о привременим оперативним процеурама
који дефинише прописе у вези ваздушне зоне безбедности након њене нове делимичне релаксације са 10 км на 5 км
од а/л са КиМ.
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реконструисано 149 км путева, 27 монтажно-демонтажних објеката за смештај људи,
обезбеђена информатичка опрема (19 комплета рачунара «Pentijum-4» и 19 дигиталних
фото-апарата) за аутоматизацију извештавања о стању и догађајима на
административној линији и покренути пројекти за модернизацију и опремање снага
оптоелектронским стредствима за надзор и аутономну заштиту база, чиме ће се број
непосредно ангажованих људи смањити за једну трећину.

3.3 Предузете мере и резултати у области интеграцији албанаца у
политички и друштвени систем Србије
Успостављање мултиетничке полиције представљао је кључни елеменат у процесу
изградње поверења међу грађанима на југу Србије и основу за реализацију других
пројеката. Овај пројекат је опште познат као велики успех Координационог тела и
Међународне заједнице. Он још увек није завршен и предстоји предузимање
одговарајућих мера за његову ширу имплементацију на читавом подручју.
У складу са Планом за решавање кризе предузете су мере и остварени следећи
резултати:
-

донета је одлука о укидању старих скупштина општина и о образовању
привремених мултиетничких општинских већа;

-

образоване су мултиетничке општинске изборне комисије за локалне изборе;

-

извршен је попис становништва, контрола и ажурирање бирачких спискова у
општинама;

-

расписани су и одржани превремени општински демократски избори по новим
законима (пропорционални систем);

-

конституисане су мултиетничке Скупштине општина и мултиетничка општинска
већа;

-

на непосредним демократским избоима изабрани су председници општина
Прешено, Бујановац и Медвеђа;

-

формирана је мултиетничка полиција која успешно функционише у мултиетничким
срединама, чиме је значајно поправљен национални састав локалне полиције;

-

започело се са интеграцијом Албанаца и у државне структуре, пре свега
правосудне, образовне, здравствене ПрЦ
држав
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-

обезбеђена је потпуна слобода приступа сваком делу територије представницима
организација за људска права и обезбеђена могућност отварања њихових
канцеларија у месним заједницама;

-

обезеђено ангажовање мултиетничких патрола полиције приликом предузимања
мера у мултиетничким насељима;

-

спроведена је обимна и програмски дефинисана промотивна активност, која је
представљала значајан сегмент медијске подршке дефинисане Програмом и
планом решавања кризе у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа;

-

планираним активностима у сегменту промотивних кампањи остварен је циљ и
највиши могући ефекат на терену. Координационо тело је за те потребе набавило
6012 комплета билборд панела, на којима су у протекле три године место нашле
поруке 12 кампања које су поред информативног имале и етничко-интегративни
карактер, промовишући заједнички живот и толеранцију;

-

све промотивне кампање су пласиране двојезично, на српском и албанском језику.

-

поједине кампање су у свом креативном изразу биле дефинисане пласирањем
радијских и телевизијских спотова, новинским оглашавањем, летцима и
плакетима;

-

оно што је највиши циљ овог облика деловања јесте да смо успели да
дефинишемо јасне промотивне комуникационе канале према становништву ових
општина.

3.4 Предузете мере на економско-социјалном плану
У досадашњем периоду, а у складу са објективном ситуацијом, главни приоритет у
региону била је безбедност и стабилизација мира. Без успостављања безбедности и
мира у региону није било могуће спровести ни друге планиране програме намењене
политичком, економском и друштвеном развоју. Део финансијске помоћи покрио је и
трошкове контроле административне линије према АП Косову и Метохији и одржавања
опште безбедности имовине и лица.
Процес финансијских улагања био је условљен потребама и захтевима самих
општинских управа које су одговорне за наменско коришћење додељених средстава
(прилог 1). Општине Бујановац, Прешево и Медвеђа спадају међу најнеразвијеније у
Републици Србији. Дугогодишње заостајање у развоју ових општина оставило је
негативне последице у свим сферама друштвеног живота. Окружење ових општина
доста је осиромашено у претходној деценији, а у неким подручјима посотоји деценијски
тренд економске неразвијености. Неприпремљеност и неискуство органа општинских

12

Извештај о реализацији промотивних кампања на територији општина Бујановац, Прешево и Медвеђа.
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фебруара 2001.године дипломатским представницима представљен је План14 за
решавање кризе. Успостављени су редовни контакти са представницима КФОР-а,
Мисије ОЕБС-а, Посматрачке мисије ЕУ и НАТО-а.
Основна улога ОЕБС-а била је изградња поверења међу припадницима националних
заједница и руковођење пројектима који су у функцији побољшања безбедности,
политичке стабилности и економског развоја. Посебно значајни пројекти који су
реализовани у сарадњи са овом организацијом су Пројекат мултиетничке полиције,
Пројекти у области медија, реализација локалних избора и др. Остале међународне
организације (ЕУММ – посматрачка мисија ЕУ, Уједињене Нације) имале су строго
посматрачку улогу и деловале су по принципу трипартитне динамике (ЕУММ на терену,
систем УН присутан у Врању и канцеларија Међународне заједнице у Београду). Акције
ових међународних субјеката у решавању кризе углавном су били успешни, с тим да је
основни недостатак био непостојање једне организације која би имала јасан задатак на
праћењу реализације програма решавања кризе. Овај недостатак изражен је и кроз
недовољно остварени дијалог између двеју страна (Албанаца и Срба) у условима још
увек израженог неповерења. Свакако да је највећи допринос субјеката Међународне
заједнице учешће у реализацији локалних избора у јулу 2002. године.
ОЕБС је дао посебан допринос у покретању, праћењу и успешној реализацији Пројекта
мултиетничке полиције. Такође је остварен значајан утицај ОЕБС-а на етничке већине у
општинама у стварању мултиетничких општинских Влада. Најзначајнија помоћ
Међународне заједнице је свакако иницирање и непосредно улагање у пројекте који су
били у функцији побољшања економско-социјалног стања које се директно одражава на
мир и безбедност у региону.
У самом процесу решавања кризе субјекти Међународне заједнице су одиграли кључну
улогу у обезбеђењу услова за потписивање споразума, о прекиду ватре између
сукобљених страна.
Први конкретан споразум потписан је 12. марта 2001. године, о уласку
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године, секор18 «Б» (под-сектор «Центар») – 31. маја 2001. године, чиме је завршен
процес учествовања контроле над целокупном територијом Копнене зоне безбедности.
Координационо тело је уз помоћ Министарства просвете и спорта Владе РС омогућило
признавање диплома УНМИК-а стечених на образовним центрима на АП КиМ.
Уз помоћ Мисије ОЕБС, започет је процес повратка Албанаца у безбедносни систем на
подручју општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа. Реализован је веома сложен
пројекат Мултиетничке полиције19 који је омогућио пријем у службу укупно 473
полицајаца од којих су 277 Албанци, 155 Срби, 4 Рома и 1 који се изјаснио као
Југословен. Успостављена су 42 полицијска одељења и 7 контролно-безбедносних
пунктова на територији трију општина.
Октобра месеца 2001. године потписан је Споразум о основним принципима за
реорганизацију медија у власнишву СО Бујановац, којим се ствара професионални
медијски сервис отворен и приступачан за локалну заједницу као целину.
Сумирани резултати учешћа Међународне заједнице у планирању и помоћи у
преузимању одређених мера за решавање кризе, следећем:
- успостављање мира и демилитаризација ОВПБМ;
- мултиетничка полиција;
- реформисање Радио Бујановца;
- закон о локалној самоуправи;
- закон о заштити националних мањина;
- закон о амнестији за бивше чланове ОВПБМ;
- успостављање Радне групе за повратак у Медвеђу;
- закон о општинским изборима;
- увођење мултиетничких комисија већа која управљају Бујановцем, Прешевом и
Медвеђом;
- увођење мултиетничких комисија за општинске избора у три општине – Прешево,
Бујановац и Медвеђа;
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4. ОЦЕНА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА, ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА И
ДОСТИГНУТОГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
На крају временског периода од три године, у којем је предвиђена реализација
планираних задатака, може се констатовати: да су циљеви, задаци и рокови
реализације Програма реално постављени, и највећим делом реализовани
предвиђеном динамиком, уз одређена заостајања у области економског развоја
региона20. Ситуација у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа није ни близу оној од
пре две године. Остварени су неспорни и значајни задаци на успостављању мира и
бзбедности, мултиетничких институција и на развоју региона.
Реализацијом планираних мера у тим областима остварени су кључни циљеви
Програма и плана решавања кризе у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, а
посебно;
1. Разоружањем албанских екстремиста и распуштањем њихове организације са
уништавањем њихових фортификацијских објеката, предајом наоружања и војне
опреме и обуставом њиховог организованог оружаног деловања:
-

демилитаризована је бивша Ослободилачка војска Прешева, Бујановца и Медвеђе
(ОВПБМ) а највећи део њених чланова је амнестиран од кривичне одговорности;

-

отклоњени су и неутралисани основни узроци угрожавања уставно правног поретка и
нарушавања државног суверенитета и територијалног интегритета Републике Србије и
Савезне Републике Југославије.
2. Конструктивном сарадњом са међународним војним и полицијским структурама,
релаксацијом КЗБ и ВЗБ, повратком ЗСБ, односно војних и полицијских снага у КЗБ
и њиховим изласком на административну линију АП КиМ:

-

успостављена је пуна лична и имовинска сигурност свих грађана и обезбеђена
несметана слобода њиховог кретања на сваком делу кризом угрожене територије;

-

обезбеђена је пуна нормализација рада државних органа, органа локалне самоуправе
и других домаћих и страних владиних и невладиних организација у региону;

-

омогућен је повратак свим избеглим и расељеним лицима у своје домове;

-

остварена делотворна сарадња, успостављено и значајно унапређено међусобно
поверење између међународних безбедносних снага на АП КиМ и безбедносних снага
СЦГ, посебно у заштити безбедности и контроли прелажења административне линије
АП КиМ.
3. Политичким мерама Координационог тела, укључујући посебно интеграцију Албанаца
у скупштине општина, општинска извршна већа, мултиетничку полицију и у друге
20

проф. др Радојко Миловановић; Решавање кризе на југу Србије, јуче, данас, сутра; Београд 2003. године.
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државне органе, органе локалне самоуправе, привредне и друге субјекте, створена је
основа за даљу изградњу мултиетничког и мултиконфесијалног друштва на
демократским принципима уз поштовање људских, мањинских и других права и
слобода свих грађана према највишим стандардима.
4. Предузетим мерама и финансијским улагањима у области привреде, економије,
здравства, просвете, социјалне заштите, уз међународну помоћ и подршку створени
су услови за даљи просперитетан и брз економски и социјални развој региона, у
интересу свих грађана који у њему живе.
5. Модел решавања кризе чијом применом су остварени наведени циљеви у општинама
Прешево, Бујановац и Медвеђа може послужити и као полазна основа за израду
модела решавања кризе на КиМ, па и у региону уопште.
Полазећи од истакнутог, садашње стање безбедности у општинама Бујановац,
Прешево и Медвеђа може се оценити стабилним са тенденцијом даље стабилизације,
али уз постојање
латентних фактора и претњи његовом угрожавању појединачним
актима криминалног и терористичког деловања у региону. Овакав развој догађаја
захтева и у будућем периоду предузимање планских и коодинираних мера свих
државних органа на одржавању и унапређивању достигнутог нивоа безбедности и мира
на бази циљева, принципа и задатака утврђених Програмом и Планом решавања
кризе.
У остваривању циљева доминантан утицај имали су следећи фактори:
-

озбиљна иницијатива за заустављање и решавање кризе коју је покренуло КТ
израдом Програма за њено решавање и прихватање и подршка Програму од стране
Савезне Владе, Владе Р. Србије и најзначајних фактора МЗ;

-

опредељење СЦГ и Р Србије да кризу решавају мирним путем, политичко
дипломатским средствима и дијалогом са представницима АНЗ уз учешће и подршку
међународне заједнице;

-

опредељење СЦГ и Р. Србије да у решавању кризе доследно поштују националне и
међународне прописе и документа укључујући посебно РСБУН 1244 и Војнотехнички
споразум, као и опрдељење да свако решење кризе мора бити у оквиру уставом
утврђеног поретка СЦГ и Р. Србије искључујући било какву аутономију, специјални
статус или мењање граница РС и СЦГ.

5. ПРОЦЕНА ДАЉЕГ РАЗВОЈА БЕЗБЕДНОСНЕ СИТУАЦИЈЕ
.
Мировни процес у протеклом периоду, уз сталну примену мера за враћање
међунационалног поверења, ишао је узлазном линијом и поред одређених потешкоћа
које су се у одређеним моментима јављале. Оствареним миром у региону и повећаним
степеном безбедности грађана, достигнут је и један од најважнијих циљева односно
демократски изабрана мултиетничка локална власт у општинама Прешево, Бујановац и
Медвеђа.
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Међутим догађаји с почетка 2003. године наговештавају тренд усложавања ситуације у
региону, са покушајима да се она врати на стање од пре две године. Одређени
криминални и радикални елементи покушавају да путем застрашивања грађана,
припадника мултиетнике полиције и мултиетничких представника локалне власти
поново дестабилизују ситуацију у региону.
Бројне смртне претње, експлозије у приватним становима мултиетничких полицајаца и
других грађана, физички напади, убиства припадника БИА, постављање минскоексплозивних средстава, убиство припадника Жандармерије и неколико случаја
рањавања на територији општина Бујановац, Прешево и Медвеђа, од почетка 2003.
године до данас, потврђују већ дату карактеристику региона као «кризну тачку»
централног дела југа Србије.
Релевантне процене указују да регионални проблем представља зачарани круг који
«покрећу» организовани криминал, насиље, екстремизам и тероризам. Зато је основна
претпоставка за стабилност и развој региона сузбијање организованог криминала. Он
представља и главну претњу безбедности и економији у целом региону, пре свега због
илегалне трговине дрогом, оружјем, људима и прања новца. Криминалци манипулишу
са патриотским и националним осећањима грађана и прикривају се иза националних
застава, представљајући тако кључни извор опасности по безбедност у региону.
Организовани криминал који непознаје границе, етничку и статусну припадност својих
носилаца има амбиције да се представи као ''мање зло'' и ''прихватљива замена'' за
тероризам, а њихови носиоци да се по тој логици инкопорирају у политичке, полицијске,
војне и државне структуре у чему делимично и успевају.
Све то указује на реалну претпоставку да ће албански екстремисти у наредном
периоду наставити са извођењем селективних акција као што су: постављање мина на
путевима у КЗБ које користе припадници ЗСБ, снајперским и минобацачким нападима
са територије КиМ на објекте Војске СЦГ и МУП-а у близини административне линије,
као и убацивањем мањих терористичких група ради извођења заседних и препадних
дејстава и то тежишно на правцима: Гњилане – с. Кончуљ – Бујановац и с. Карачево – с.
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Упркос овим проблемима, Координационо тело успешно ради на нормализацији
ситуације у овом региону, што укључује сарадњу са КФОР-ом, ОЕБС-ом и ЕУММ-ом и
другим међународним организацијама. Екстремистичка понашања која угрожавају
безбедност и све уложене напоре у решавању кризе, захтевају адекаватан одговор на
све екстремистичке претње, терористичке акције и криминалне радње на одмерен,
одговоран и законима прописан начин.
На основу свега овога може се закључити да су до сада највећи приоритет и највећа
пажња били посвећени безбедности и стабилизацији мировних процеса. Од сада се
тежиште активности мора усмеравати на спровођењу вишепартијских општинских
избора са увођењем пропорцијоналног изборног система, конституисање
мултиетничких скупштина општина и обезбеђење партиципације у власти између
албанаца и срба по којој ће се вршити власт у општинама Бујановац, Прешево и
Медвеђа. Пребацивањем фокуса безбедности на политичке и економско-социјалне
пројекте отвара се друга фаза мировног процеса у региону.

6. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Политичко стање у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа је још увек није на нивоу
пуне стабилности потребне свим грађанима, што захтева предузимање додатних мера
уз пуну мобилизацију јавности и широку сарадњу са свим субјектима који желе да се
проблеми решавају у правцу потпуне стабилности региона.
Полазећи од тога и од достигнутог нивоа политичко безбедносног стања у општинама
Бујановац, Прешево и Медвеђа као и од достигнутог нивоа економског и социјалног
развоја тих општина КТ оцењује важним и предлаже да се у наредном периоду тежиште
у раду државних органа усмери на ледећа питања:
1. Преношење приоритета у раду са безбедносне на политичку и економскосоцијалну област,
2. Даљу стабилизацију политичко безбедносне ситуације уз професионализацију,
реорганизацију, модернизацију и поступно смањивање војно полицијских снага у
региону,
3. Наставак изградње и оспособљавања мултиетничких институција и механизама
потпуне заштите људских и мањинских права у региону,
4. Убрзанији економско-социјални развој на путу до просперитетног мултиентичко
демократског друштва,
5. Реорганизацију КТ уз промене у његовом саставу примерене новнасталој
ситуацији и приоритетним задацима,
6. Наставак сарадње са међународном заједницом у реализацији Програма
активности у наредном периоду
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6.1 Даља стабилизација стања
Општа ситуација у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа је далеко од оне од пре
три године. Значајан напредак је остварен у успостављању мира и стварању
мултиетничких институција.
Решавање питања од стратешког значаја за југ Србије не могу се посматрати ван
контекста сложених проблема региона (КиМ, Македоније, југоисточне Европе и
одређеног региона медитерана).
Генерални приступ решавању овако комплексног проблема захтева диференцијацију
на неколико стратешки важних домена, и то су: политички, социјално-економски и
безбедносни. Међутим, ни један од ових аспеката не може се посматрати изоловано јер
су међусобно тесно повезани, утичу један на други, а заједно и на целокупну ситуацију у
региону. Не треба губити из вида чињеницу да решавање ових проблема на југу Србије
има потенцијални утицај и на КиМ и западну Македонију. Успешно решавање ових
питања у предходном периоду показало се као добар модел који се може нел
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У оквиру Координационог тела именовати –канцеларије - који би формулисале
приоритете у свим напред наведеним доменима, пратиле развој ситуације и на време
реаговале у смислу промена приоритета и адекватног распореда свих ресурса и
финансијских средстава21. Осим тога, ове канцеларије би имале могућност директног
контакта са потенцијалним донаторима и другим партнерима из земље и иностранства
и утицај на правилност расподеле средстава у складу са приоритетима.
Свака канцеларија била би одговорна за контролу коришћења ресурса и средстава који
су јој на располагању, и упознавала јавност са информацијама о њеној финансијској
делатности.
С обзиром да је Координационо тело представник Владе Републике Србије и Савета
министара Србије и Црне Горе, неопходно је обезбедети веће учешће локалне
самоуправе и Скупштине општине у доношењу одлука од значаја за регион. Такав
приступ обезбедио би с једне стране, учешће месних политичких кругова у
функционисању државних органа, њихов осећај припадности државе, обезбедио већи
углед Влади Србије у региону, и спречио потенцијалну сегрегацију локалних
самоуправа од државе. Такође, Координационо тело осим улоге опште координације,
имало би и улогу у обједињавању свих релевантних чиниоца у региону, што би
допринело унапређивању међусобног поверења и интеграцију.
Ради извршавања својих основних задатака, Координационо тело би као и до сада
требало да има ширу комуникацију са међународним организацијама и да у свом
саставу има посебно одређена лица за ту сарадњу.
По потреби, за решавање појединих питања, ангажовати домаће и стране експерте,
било због саветодавне или стручне помоћи.

6.3 Даље учешће и помоћ међународне заједнице
Међународна заједница ће наставити са деловањем на обезбеђењу пуног поштовања
Резолуције 1244, као и подршке Р.Србији у очувању суверенитета и територијалног
интегритета на целокупној територији.
У складу са постојећим Планом учешћа Међународне заједнице у решавању кризе у
општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа, иницира и покреће акције укључивања
Међународних субјеката у решавању кризе у региону у свим сегментима. Да подржи и
иницира бржу интеграцију Албанаца у друштвени систем Р. Србије на свим нивоима.
Правилно процењује, дефинише и сагледава екстремистичко понашање, терористичка
акта, криминогене делатности са тежиштем на организовани криминал и подржава СЦГ
и Р. Србију у предузимању адекватних акција у борби против ових појава у функцији
бржег решавања кризе у региону.

21

Ово је од посебног значаја јер знамо да Влада Србије располаже скромним финансијским средствима.
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Неопходно је да Међународна заједница подржи и настави даље сагледавање
проблема и начина превазилажења истих на плану очувања и надградње пројекта
Мултиетничке полиције као и мултиетничког живота у региону.
Поштујући опште усвојене принципе рада Координационог тела и поменутог Плана, све
активности које ће се спроводити у решавању кризе, реализовати уз непосредну
подршку, помоћ и сагласност Међународне заједнице.
Учешће у даљој реализацији програма донаторских конференција, посебно UNDP и
CHF и у новим условима рада Координационог тела.

7. ЗАКЉУЧАК
Успешност реализације напред предложених мера умногоме ће зависити од
консолидације политичких снага у земљи, успостављања дијалога са припадницима
албанске заједнице и интензитета ангажованости кључних међународних фактора.
С друге стране, одлагање предузимања наведених мера може довести до политичке
дискредитације Координационог тела Савета Министара и Владе Р.Србије,
погоршавање ситуације у сектору производње, са могућношћу довођења у стање
немогућег опоравка. Додатно, такво стање може довести до психо-економске реакције
становништва (посебно српске националности) и масовних одлазака из региона
(синдром КиМ).
Да би се избегла могућност анулирања свих, до сада, остварених позитивних резултата
у региону и избегле катастрофалне последице, неопходно је што пре приступити изради
Програма рада Координационог тела у наредном периоду (2003-2006. године) и његовој
реализацији.
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9. ПРИЛОЗИ
Саставни део овог Извештаја чини Преглед извора финансирања и утрошка
финансијски средстава Координационог тела за период од 16.12.2000. до 31.10.2003.
године. (прилог 1).

33

