Bezbednosni aspekti normalizacije odnosa između Beograda, Prištine
i Tirane
Datum
jun. '14.
27.
Uloga policije u normalizaciji srpsko-albanskih odnosa i primena bezbednosnih odbredbi Briselskog sporazuma
teme su o kojima će se diskutovati tokom konferencije koja se održava u petak 27. juna 2014. godine, u 10.00
časova u velikoj sali Medija centra u Beogradu.

Dosadašnja primena Briselskog sporazuma u okviru dijaloga Beograd-Priština, bezbednosni aspekti sporazuma,
kao i budući izazovi pred kojima je normalizacija odnosa između Beograda i Prištine u svetlu pregovaračkog
procesa Srbije sa Evropskom unijom teme su za diskusiju na prvom panelu konferencije "Bezbednosni aspekti
normalizacije odnosa između Beograda, Prištine i Tirane". Sagovornici na panelu su:
Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku
Florijan Ćehaja, izvršni direktor Centra za studije bezbednosti iz Prištine
Arjan Dirmiši, viši analitičar u Institutu za demokratiju i medijaciju iz Tirane
U drugom delu konferencije tema diskusije će biti zastupljenost etničkih manjina u bezbednosnim
institucijama. Tokom panela biće predstavljene dve analize o intergaciji Albanaca u policiju na jugu Srbije i
integraciji Srba u kosovsku policiju, iz ugla nezavisnih stručnjaka iz Prištine i Beograda. Analize će predstaviti:
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Riza Halimi, poslanik, Narodna skupština Republike Srbije
Maja Bjeloš, istraživač, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd
Bojan Elek, istraživač, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beograd
Sofije Krieziu, istraživač, Kosovski centar za bezbednosne studije, Priština
Špend Kursani, istraživač saradnik, Kosovski centar za bezbednosne studije, Priština
Za prisustvo konferenciji obavezna je prijava do 26. juna mejlom na office@bezbednost.org ili telefonom
na 011-3287226.
Radni jezici tokom konferencije biće srpski i engleski jezik, a obezbeđen je simultani prevod. Program
konferencije je dopstupan u dokumentu ispod.
Konferencija je deo projekta Forum za bezbednosna istraživanja Beograd-Priština-Tirana koji realizuju tri
nezavisna istraživačka centra specijalizovana za bezbednosna pitanja - Beogradski centar za bezbednosnu
politiku (BCBP), Kosovski centrar za bezbednosne studije (KCSS) i Institut za demokratiju i posredovanje
(IDM). Cilj inicijative je da na osnovu istraživanja podstakne nezavisne istraživačke centre, akademsku
zajednicu, političare i medije da diskutuju o mogućim načinima za unapređenje odnosa između Srbije, Kosova i
Albanije.
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