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Споразум о војно-техничкој сарадњи Војске Југославије и КФОР-а, којим је обустављено
НАТО бомбардовање СР Југославије, познат и као Кумановски споразум, потписан пре
12 година на војном аеродрому у близини тог македонског града. НАТО је бомбардовао
СР Југославију од 24.3.1999. године.

  

Тачно пре 12 година, на војном аеродрому у близини Куманова, потписан је Споразум о
војно-техничкој сарадњи Војске Југославије и КФОР-а, после чега је НАТО обуставио
бомбардовање СР Југославије.

  

Споразум су потписали генерал Војске Југославије Светозар Марјановић, полицијски
генерал Обрад Стевановић и британски генерал Мајкл Џексон.

  

Џексон је тада рекао да се Споразумом стварају услови за прекид бомбардовања,
распоређивање међународних мировних снага на Косову и поступно повлачење
југословенске војске из Покрајине.

  

Истог дана, Савет НАТО-а је, на седници у Бриселу, одобрио споразум који су у
Куманову потписали представници југословенске војске, полиције и међународних снага.
Савет је од команданта НАТО-а за Европу Веслија Кларка затражио да "верификује
почетак повлачења југословенских снага са Косова", што је убрзо и учињено.
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На Косово и Метохију први је стигао руски конвој из састава мировних снага УН, који је у
центар Приштине ушао 12. јуна, у 1.30, а потом је наставио према Косову Пољу и
приштинском аеродрому "Слатина".

  

Истог јутра, нешто после пет часова, са територије Македоније на Косово и Метохију су,
у оквиру мировне мисије УН, ушли британски војници.

  

Границу су код места Блаце, у шест транспортних хеликоптера, прешли британски
падобранци и Гурке, припадници специјалне јединице, а потом су на територију јужне
српске Покрајине ушле и колоне британских и француских војних возила.

  

Први контингент од око 800 немачких војника у саставу КФОР-а ушао је око поднева
истог дана на са македонске територије код Блаца, заједно са британским трупама, док
су припадници италијанских снага ушли, у ноћи између 14. и 15. јуна, у Пећ, а немачки
контингент КФОР-а у Ораховац.

  

Војска Југославије напустила је Приштину 16. јуна, у конвоју од педесетак теретних и
путничких возила, а њихов одлазак надгледали су представници мировних снага УН,
чија су оклопна возила била на челу и зачељу колоне.

  

Војска Југославије је, и поред тога што су најжешћи ваздушни удари у двоипомесечном
рату са НАТО-ом били изведени на Косову и Метохији, успела да из Покрајине извуче
највећи део свог људства и технике. НАТО бомбардовање СР Југославије трајало је од
24. марта 1999. године.
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