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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Украински полицаец од Мисијата
на Обединетите нации почина од 
повредите здобиени во неколку-

часовните судири, кои на 17 март из-
бувнаа меѓу Србите и претставниците 
на УНМИК во Косовска Митровица. Сè 
уште не е прецизирано од што точно се 
предизвикани раните, но меѓуна род-
ните претставници на Косово велат де-
ка Србите користеле автоматско оружје 
и рачни гранати. 

Во судирите има повеќе од 100 по-
вредени, седумдесеттина се косовски 
Срби, од кои петнаесет се потешко ра-
нети, а тројца се во критична состојба. 
Едно лице е застрелано во глава, ве ро-
јатно од снајпер. Меѓу повредените има 
војници на КФОР и полицајци на УНМИК, 
од кои најголем дел се при падници на 
полскиот контингент. Тие заедно со ук-
раинските полицајци во утринските ча-
сови упаднале во судската зграда на 
Мисијата на ОН на Косово во северниот 
дел на Косовска Митровица, откако на 
14 март таа била заземена од страна на 
група косовски Срби, поголем број по-
ранешни судски службеници, кои до 
1999 година работеле во Судот, решени 
тука и да останат. Всушност, од 21 фе-
вруари поранешните службеници секој 
ден протестираа пред судската зграда, 
барајќи повторно да бидат вратени на  
работните места. Портпаролот на Ми-
сијата на ОН на Косово, Александар 
Иван ко, потегот на косовските Срби го 
оцени како "преминување на една од 
црвените линии на УНМИК и кршење на 
Резолуцијата 1244 на Советот за без бед-
ност на ОН. Немирите во Митровица се 
случија на истиот ден кој за многумина 
важи како црн ден, односно на 17 март 

Српските демонстранти со 
камења и молотови коктели 
ги нападнаа единиците на 
УНМИК, кои на 17 март 
упаднаа во судската зграда 
на Мисијата на ОН на Косово 
во северниот дел на 
Косовска Митровица, откако 
на 14 март таа била заземена 
од група косовски Срби, 
поголем број поранешни 
судски службеници, кои до 
1999 година работеле во 
Судот.

2004 г. избувнаа т.н. мартовски немири, 
во кои беа убиени дваесеттина Срби и 
запалени голем број цркви и верски 
објекти. 

Во годинашниве немири српските 
демонстранти со камења и со молотови 
коктели ги нападнаа единиците на 
УНМИК, кои упаднале во Судот и при-
веле 53 службеници. Демонстрантите 
за палиле по две возила на УНМИК и на 
КФОР. Според портпаролот на КФОР, 
Ветон Ељшани, утрото околу осум часот 
имало експлозија, во која настрадале 
полицајци на УНМИК и војници на 
КФОР. За разбивање на демонстрантите 
биле употребени солзавец, шок бомби 
и гумени куршуми. По овие судури, кои 
беа оценети како најсериозни откако 
Косово прогласи независност на 17 фе-
вруари, состојбата во Косовска Митро-
вица засега е мирна. Полицајците на 
УНМИК и косовската полиција се по-
влечени. Контролата е кај војниците на 

КФОР, кои не дозволуваат влегување 
или излегување од градот. Властите на 
УНМИК ги ослободиле уапсените, но ги 
предупредиле косовските Срби и вл ас-
тите во Белград дека со употребата на 
огнено оружје е премината  опасна ли-
нија. И косовскиот претседател Фатмир 
Сејдиу го осуди насилството на Србите 
врз силите на КФОР. Од друга страна, 
пак, официјален Белград ги обвини 
КФОР и УНМИК за прекумерна употреба 
на сила. Српските власти го засилија 
обезбедувањето на амбасадите и на 
вла дините згради поради најавените 
протестни собири во Белград. Тие се 
консултираа со својот главен сојузник, 
Русија, за "преземање заеднички чеко-
ри за запирање на насилствата врз ко-
совските Срби". Москва оцени дека 
причина за немирите е "нелегитимното 
отцепување на Косово" и побара од ме-
ѓународните сили да се воздржат од 
употреба на сила.

РЕПРИЗА НА ЦРНИОТ РЕПРИЗА НА ЦРНИОТ 
17 МАРТ 2004 ГОДИНА17 МАРТ 2004 ГОДИНА

НЕМИРИТЕ ВО МИТРОВИЦА СЕ НЕМИРИТЕ ВО МИТРОВИЦА СЕ 
СЛУЧИЈА НА 17 МАРТ, ДЕН КОЈ ЗА СЛУЧИЈА НА 17 МАРТ, ДЕН КОЈ ЗА 
МНОГУМИНА ВАЖИ КАКО ЦРН ДЕН, МНОГУМИНА ВАЖИ КАКО ЦРН ДЕН, 
ОДНОСНО НА 17.3. 2004 Г. ИЗБУВНАА ОДНОСНО НА 17.3. 2004 Г. ИЗБУВНАА 
Т.Н. МАРТОВСКИ НЕМИРИ, ВО КОИ Т.Н. МАРТОВСКИ НЕМИРИ, ВО КОИ 
БЕА УБИЕНИ ДВАЕСЕТТИНА СРБИ БЕА УБИЕНИ ДВАЕСЕТТИНА СРБИ 
И ЗАПАЛЕНИ ГОЛЕМ БРОЈ ЦРКВИ И И ЗАПАЛЕНИ ГОЛЕМ БРОЈ ЦРКВИ И 
ВЕРСКИ ОБЈЕКТИВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

ЗА ДА ГИ РАЗБИЈАТ ДЕМОНСТРАНТИТЕ, ЗА ДА ГИ РАЗБИЈАТ ДЕМОНСТРАНТИТЕ, 
ПОЛИЦИЈАТА И КФОР УПОТРЕБИЛЕ ПОЛИЦИЈАТА И КФОР УПОТРЕБИЛЕ 
СОЛЗАВЕЦ, ШОК БОМБИ И ГУМЕНИ СОЛЗАВЕЦ, ШОК БОМБИ И ГУМЕНИ 
КУРШУМИКУРШУМИ

ВО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЖЕСТОКИ ВО КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЖЕСТОКИ 
СУДИРИ МЕЃУ СРБИТЕ И УНМИКСУДИРИ МЕЃУ СРБИТЕ И УНМИК


