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УВОД

На даљу стабилизацију политичко-безбедносне и економске ситуације на територији
општина Бујановац, Прешево и Медвеђа у поменутом периоду, утицала је и у великој
мери је креирала политичко-безбедносна ситуација на Косову и Метохији (КиМ), и у
свету а посебно у региону Западног Балкана (ЗБ) и Југоисточне Европе (Ј/И Е). Она се
формирала у условима настојања Међународне заједнице (МЗ) да се политичкобезбедносна стабилизација Балкана, одвија у оквиру интеграционих процеса НАТО и
ЕУ, са тенденцијом да се државе региона интегришу у евроатлантски систем колективне
безбедности, путем свеобухватних реформи. На унутрашњем плану, оно што је такође
оставило одраза на безбедносну ситуацију на овом простору јесте и чињеница да процеси
демократизације у земљама региона још увек не дају жељене резултате. И даље присутна
нестабилност чији су основни узроци економска неразвијеност, раст криминала,
етничка нетолеранција, присуство великог броја екстремиста и терориста на КиМ,
чини свеукупну безбедносну ситуацију још сложенијом. Деловање екстремног албанског
фактора усмерено на разбијање територијалног интегритета Србије и Црне Горе (СЦГ) и
Македоније, и даље представља сталну претњу стабилности региона. Ситуацију додатно
отежава све израженије присуство исламских фундаменталиста и њихово повезивање са
екстремистима у региону.
Поред тога, на ситуацију у региону Балкана а тиме и на територији ових општина,
негативно утичу и следећи чиниоци: повећана опасност од међународног тероризма;
интересовање међународне заједнице за друга кризна подручја (Авганистан, Ирак,
Блиски Исток), недоследна имплементација Резолуције 1244 СБ ОУН и
транснационалне везе организованог криминала.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛИТИЧКО - БЕЗБЕДНОСНЕ И ЕКОНОМСКЕ
СИТУАЦИЈЕ У ОПШТИНАМА БУЈАНОВАЦ, ПРЕШЕВО И МЕДВЕЂА У
ПРОТЕКЛОМ ПЕРИОДУ
Након решавања кризе на простору Бујановца, Прешева и Медвеђе, настављен је процес
даље политичко безбедносне стабилизације и економског развоја региона. Фокус
деловања Координационог тела, посебно у 2004. години је са безбедносно -политичког
преношен на економско поље деловања. Уз подршку Владе Републике Србије и Савета
Министара СЦГ, као и међународне заједнице чињени су напори у реализацији мира и
стабилности. Умерени представници албанских политичких партија на југу Србије се и
даље залажу за решавање проблема политичким средствима. Они због тога често на удару
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екстремиста, који се боре за посебан политички статус овог подручја - ''Источно Косово''.
Активности екстремних Албанаца на југу Србије су у директој вези са намерама
албанског фактора у целини. У свом деловању, заступају ставове: 1) опредељење за
уједињењем са КиМ, изражено на референдуму 1992. године, 2) да институције
Србије/СЦГ не могу представљати интересе Албанаца и 3) да присуство снага
безбедности у "Прешевској долини" не доприноси стабилизацији стања и повећању
безбедности. Њихов етапни циљ је демилитаризација ''Прешевске долине'' а крајњи
припајање овог простора ''независном'' КиМ.
Политичко -безбедносну ситуацију на централном делу југа Србије у овом периоду
посебно карактеришу: 1) организација јавних скупова поводом различитих разлога
(обележавање годишњице погибије припадника ОВПМБ) – ;
2) минимизирање
досада остварених резултата у решавању међунационалних односа и укључивање
албанаца у политички живот; 3) широко распрострањен криминал, корупција и деловање
екстремиста; 4) појачана активност исламских организација и удружења и регистровано
присуство исламских екстремиста на простору КиМ; 5) све учесталије откривање
скривеног оружја и муниције; недовољно ангажовање шире политичке и друштвене
заједнице у подршци и непосредном учешћу појединих органа власти у решавању
политичко-безбедносних и економских проблема у региону.
Оно што је веома битно истаћи јесте чињеница да се политичко безбедносна ситуација у
овом региону мора сагледавати у складу са догађајима и политичко безбедносном
ситуацијом на простору КиМ и ширег региона. У том смислу је битно истаћи да је појава
екстремизма у ширем региону ( посебно на КиМ и у Рашкој области веома значајан
фактор у оцени даље безбедности у овом региону. Манифестације, као што су протесни и
скупови у поводу обележавања различитих датума из екстремистичке прошлости могу
само бити наговештај постојања прикривеног екстремизма у одређеном делу албанске
популације у овом региону.

ПОЈАЧАНА АКТИВНОСТ ИСЛАМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
И УДРУЖЕЊА И РЕГИСТРОВАНО ПРИСУСТВО ИСЛАМСКИХ
ЕКСТРЕМИСТА
Током прошле и ове године у ширем региону су регистроване појачане активности
исламских организација и удружења, обнављање и интензивирање контаката са лидерима
албанских екстремиста, директно, или посредно преко регионалних исламских
организација и удружења (БиХ, Албанија, Македонија). Организовање и координација
активности исламских фундаменталиста на КиМ одвија се под окриљем деловања
исламских хуманитарних, невладиних и верских организација. Посебно забрињава
подршка исламској фундаменталистичкој инфраструктури, коју пружају званичници КиМ,
лидери албанских политичких партија и албански екстремисти. Та подршка се реализује
тајно, због тежње да се не наруше односи са кључним ''савезницима'' на Западу. Све је
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израженије и укључивање исламске верске заједнице КиМ у политичко деловање
Албанаца на простору Балкана и давање подршке за сепаратистичке циљеве на верској
основи.
Оно што у том смислу карактерише безбедносну ситуацију у протеклом периоду и указује
на њен даљи развој јесте следеће:
претње појединих исламских организација о предузимању акција на овом
подручју што је довело до промене тактике међународних снага безбедности (због
личне заштите);
под видом трансформације косовског заштитног корпуса (КЗК) у наводну
цивилну формацију за помоћ становништву, изостају строжије мере према
терористичким и криминалним деловима АНА;
пораст ликвидација потецијалних сведока против оптужених лица;
претња да овакве акције доведу до тога да и ЕУ АНА прогласи за
терористичку организацију, тренутно су допринеле обустављању оружаних
деловања њених терорста али се наставља са врбовањем и тражењем њених
чланова, организовање логистиче за њене акције и прикупљање финансијских
средстава (акције се делимично преносе на територије Р. Македоније, југ Србије и
северне Грчке);
пораст организованог криминала (шверц цигарета, оружја нафте и акцизне
робе, илеглана имиграцја азиских имиграната) и појачано учешће бивших
команданата ОВЕК-а у конторли ових активности;
ширењем утицаја радикалног исламског фактора на просторима КиМ, појава
''ВАХАБИЈА'' на простору Призрена и Урошевца;
активности на плану оживљавања деловања муџахедина које се манифестују
међусобним контактима са бившим припадницима муџахединских јединица;
Као најзначајнији финансијери исламских фундаменталистичких и њима блиских
организација истичу се међународне хуманитарне организације МАК (Макатаб Ал
Кхидамат) и Исламска агенција, чији је оснивач Саудијска Арабија, као и неколико
организација чији је оснивач Иран. На овим просторима регистровани су: Фонд за
исламско поновно рођење, Фонд за глобалну помоћ, Бенволес, Међународни фонд,
Алкуфан, Фонд за глобалну медицинску помоћ, Игаса, Нахла, Алмувафак, Биро за
исламски позив, Алхарамеин, Саудијски комитет за избеглице (ТВРА).

ОЦЕНА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА, ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА И
ДОСТИГНУТОГ СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ
Кад је реч о временском периоду од три године (2001. -2003), 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

4

ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɨɝ ɬɟɥɚ ɭ 2004. ɝɨɞɢɧɢ
динамиком, уз одређена заостајања у области економског развоја региона1. Ситуација у
општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа није ни близу оној од пре три 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
Ж мразвојупланаимира
и плана решавања кризе у општинама Прешево, Е
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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.

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 наговестили су "тренд могућег 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, тињајући 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. Чар – с.
Брезница – с. В. Трновац, као и на северу КиМ и на друга српска насеља.
Безбедносни подаци такође показују да се за сада на овом делу територије може
искључити могућност ескалације сукоба ширих размера и да ће терористи акције изводити
искључиво ради изазивања страха и несигурности међу припадницима снага безбедности
и српског становништва. Тиме би се одржавале тензије и стварали услови за поновно
изазивање кризе у функцији спречавања даљег политичког дијалога Београда и Приштине.
Политичко-безбедносно стање на територији општина Бујановац, Прешево и Медвеђа још
увек није на нивоу који је потребан за успостављање пуне стабилности и стања потребног
свим грађанима и захтева предузимање додатних мера на том плану. Настојање да се
спречи унапређење и даље успостављање поверења између Срба, Албанаца и Рома,
прогрес у враћању међуетничког поверења и спречавање напретка у осигурању мира,
владавини права и поштовању људских права и интеграције Албанаца у државни,
друштвени и јавни живот је основни циљ снага које не желе стабилност у региону.
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Упркос овим проблемима у протеклом периоду, Координационо тело је успешно радило
на нормализацији ситуације у овом региону, што укључује сарадњу са КФОР-ом, ОЕБСом 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 са безбедносног на политичке и економско-социјалне пројекте
отвара се друга фаза мировног процеса у региону. Координационо тело је у протеклој
години, у веома отежаним , материјалним, кадровским и другим условима, ипак остварило
значајне резултате.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Политичко стање у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа 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, морао би бити један од основних приоритета.
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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, а 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. Никада се несме губити из вида чињеница 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 користити и
у регионима других земаља са сличним проблемима.
То су и разлози што било какве планиране активности у сваком од ових домена морају
бити стављене у контекст осталих, да би се обезбедила кохезија и хармоничка
имплементација тих активности.

Реорганизација Координационог тела
У циљу прилагођавања новонасталој ситуацији и приоритетним задацима у наредном
периоду неопходно је Координационо тело суштински и структурално реорганизовати.
Реорганизација подразумева укључивање у његов рад албанских, српских и ромских
локалних представника, представника Српске православне цркве, Исламске верске
заједнице, невладиних организација и синдиката. У Координационом телу треба
обезбедити више простора за учешће економских експерата на министарском нивоу, што
ће омогућити боље резултате спровођења пројеката из области: економског развоја,
инфраструктуре, мера за изградњу поверења, правосуђа, здравства, образовања и јавне
администрације. У наредном периоду би требало пребацити фокус са безбедности на
политичко економски развој. То не значи да питање безбедности треба маргинализовати.
Чврсто опредељење у будућем раду је економски развој и упошљавање великог броја
незапослених, али и нулта толеранција према насиљу, криминалу, екстремизму и
тероризму. Војска и Полиција ће бити присутни у оном броју који ће обезбедити потпуну
владавину права и закона као и нулту толеранцију према свим видовима безакоња.
Очигледно је да се економски развој треба ставити у функцију бржег запошљавања, јер
велики број незапослених, представља лак плен ратних профитера и криминалаца који се
вешто прикривају иза лажног патриотизма и националних обележја, и тиме угрожавају
безбедност свих грађана.
Да би се на адекватан начин решавала сва напред наведена проблематика неопходно је да
се Координационо тело реорганизује тако да буде састављено од стручњака различитог
профила који би били спремни да извршавају своје обавезе независно од тренутне
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ситуације, њихових личних интереса и политичких притисака (да јавно не декларишу
страначку припадност).
У оквиру Координационог тела именовати – координационе групе које 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 средстава2. 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 група 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 ɞɚ ɭ ɫɜɨɦ ɫɚɫɬɚɜɭ ɢɦɚ
ɩɨɫɟɛɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɥɢɰɚ ɡɚ ɬɭ ɫɚɪɚɞʃɭ.
По потреби, за решавање појединих питања, ангажовати домаће и стране експерте, било
због саветодавне или стручне помоћи.

Даље учешће и подршка 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.
Поштујући опште усвојене принципе рада Координационог тела и поменутог Плана, све
активности које ће се спроводити на даљој стабилизацији, реализовати уз непосредну
подршку, помоћ и сагласност Међународне заједнице.
У складу са постојећим Планом учешћа, било би неопходно да Међународна заједница
настави да иницира и покреће акције укључивања свих својих субјеката на даљој
2

Ово је од посебног значаја јер знамо да Влада Србије располаже скромним финансијским
средствима.
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стабилизацији 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.
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.
Учешће у даљој реализацији програма донаторских конференција, посебно UNDP и
CHF и у новим условима рада Координационог тела.

ЗАКЉУЧАК
На основу свега изнетог може се закључити да су циљеви, задаци и рокови реализације
Програма реално постављени, и највећим делом реализовани предвиђеном динамиком, уз
одређене недостатке
у области економског развоја региона. Општа политичкобезбедносна ситуација у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа није ни близу оној од
пре три године. Остварени су значајни резултати на успостављању мира и безбедности,
развоју мултиетничких институција и региона у целини.
Реализацијом планираних мера остварени су кључни циљеви Програма и плана
решавања кризе у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у протеклом периоду, а
посебно:
1. Разоружање албанских екстремиста и распуштање њихове организације;
-

демилитаризована 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
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-

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
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. Због тога се с правом може рећи да 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.
На основу презентованих резултата може се закључити да је садашње стање безбедности у
општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа стабилно са присуством појединачне
тенденције евентуалне дестабилизације и уз постојање латентних фактора и претњи
његовом угрожавању. Те претње се манифестују појединачним актима криминалног и
терористичког деловања у региону и организовањем различитих манифестација и мирних
скупова и протеста. Овакав развој догађаја захтева да се и у будућем периоду предузимају
планске и коодиниране мере свих државних органа на одржавању и унапређивању
достигнутог нивоа безбедности и мира.
Општа је оцена да је ангажовањем Кooрдинaциoнoг тeлa Сaвeзнe владе и владе Р. Србије
за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа,
успoстaвљeнa чвршћa сaрaдњa сa
прeдстaвницимa КФOР-a и УНМИК-a у пoглeду прoнaлaжeњa мирнoг рeшeњa кризe.
Одржавањем зajeдничких сaстaнaкa и рeшaвaњeм кoнкрeтних прoблeмa нa тeрeну
успoстaвљeн je висок нивo пoвeрeњa и oтвoрeнa мoгућнoст ширe сaрaдњe Здружeних
снaгa бeзбeднoсти сa КФOР-oм и УНМИК-oм. Кoмaндoвaњe ЗСБ je функциoнисaлo
систeмски, линиjски и функциoнaлнo сa изгрaђeним прoстoрним и сaдржajним
кoмпoнeнтaмa нa свим нивoимa кoмaндoвaњa, што је обезбеђивало успешно извршавање
свих постављених задатака.
Искуства показују да ће за даљу успешну реализацију предложених мера бити потребна
шира консолидација свих политичких снага у земљи, успостављање дијалога са
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ɂɡɜɟɲɬɚʁ ɨ ɪɚɞɭ Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɨɝ ɬɟɥɚ ɭ 2004. ɝɨɞɢɧɢ
припадницима албанске заједнице и интензивније ангажовање кључних међународних
фактора.
Свако одлагање предузимања даљих мера на територији општина Бујановац, Прешево и
Медвеђа, може довести до политичке дискредитације Координационог тела Савета
Министара и Владе Р.Србије, погоршавање ситуације у региону 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 и
усвајању Програма рада Координационог тела у наредном периоду (2005. - 2007. године)
и његовој реализацији.
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