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Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа извештава о годишњим активностима реализованим у 2013. годину. У протеклом 

периоду забележени су значајни успеси и резултати: 

 

а) У области инфраструктуре и економије – У инфраструктурне пројекте три општине 

Служба Координационог тела је у 2013. години инвестирала 176.039.776,51 динара. У општину 

Прешево уложено је 64.985.704,85 динара за реконструкцију путева у селима Трнава, 

Црнотинце и Букуревац, изградњу тротоара и ауто парка у насељу Ћемал Шеху, 

реконструкцију и асфалтирање путева у селима Норча и Ораовица, реконструкцију путева у 

селима Доња и Горња Шошаја и Миратовац. Поправљена је канализација и изграђен је 

трансформатор. У инфраструктуру општине Бујановац уложено је 83.389.571,66 динара. Овим 

средствима асфалтиран је регионални пут Трновац–Брезница, уређен пут у селу Клиновац, 

асфалтирана улица у селу Карадник, реконструисане улуце у селима Раковац, Левосоје и 

Лопардинце и сређена Вардарска улица у Бујановцу. У инфраструктуру општине Медвеђа 

уложено је 27.664.500,00 динара за санацију пешачке зоне, сређивање канализације, 

повезивање цевовода и санирање уличне расвете.  

 

У циљу оснаживања привреде и подстицања економског развоја, додељено је 60 милиона 

динара бесповратних средстава привредницима три општине. 

 

Координационо телo је као наставак активности на подстицању економског развоја у 

општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа организовалo 25. априла 2013. године први Сајам 

инвестиционих потенцијала. У организацији Сајма инвестиционих потенцијала поред 

Координационог тела учествовали су Привредна комора Србије, представници општина и 

Канцеларије за локални економски развој Прешева, Бујановца и Медвеђе. 

 

Од почетка 2013. године Координационо тело је посвећено реализује активности оживљавања 

некадашњег стожера економског развоја Бујановца друштвеног предузећа „Гумопластика“. 

„Гумопластика“ је основана 1959. године и  бави се прерадом пластике, гуме, метала и 

обућарском делатношћу. Над овим предузећем покренут је стечајни поступак 1998. године. 

Заједничким напорима Владе Републике Србије и Координационог тела „Гумопластика“ је 

после 15 година изашла из стечаја и започела другу епоху у пословању као друштво са 

ограниченом одговорношћу. 

 

Координационо тело ће у сарадњи са представницима општине Бујановац и Владом Републике 

Србије пронаћи стране инвеститоре како бисмо оживели производну делатност овог 

привредног друштва. 

 

б) У области интеграција – Уз подршку амбасаде Велике Британије Служба Координационог 

тела је и ове године организовала бесплатну „Школу српског језика за младе из албанске 

заједнице из општина Бујановац и Прешево“.  

 

У канцеларији Службе Координационог тела у Беогрaду стажисти из албанске заједнице стичу 

важна знања. Захваљујући „Програму стажирања“ Канцеларије за људска и мањинска права, 

двоје стажиста који су у претходном циклусу успешно завршили програм, раде у канцеларији 

Службе у Београду. Поред две нове стажисткиње, у овом тренутку је канцеларији у Београду 

још троје лица из албанске заједнице радно ангажовано.  

 

в) У области политике – Влада Републике Србије донела је Закључак којим се усваја Извештај 

са састанка председника Координационог тела и представника албанских политичких партија. 

У разговорима учествује 13 министарстава а Координационо тело координира састанцима.  
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г) У области образовања – За 1000 ђака првака из три општине обезбеђене су школске торбе и 

школски прибор за шта је опредељено 804.602,40 динара.  

 

У сарадњи са Министарством просвете и Националним саветом Албанаца, обезбеђено је 88 

уџбеника и радних свески за ђаке основних школа који слушају наставу на албанском језику и 

два уџбеника за ђаке предшколског образовања. Служба Координационог тела стипендира 

трећу генерацију младих из општина Бујановац и Прешево који студирају на факултетима 

Универзитета у Новом Саду. Додељено је 285 стипендија средњошколцима из три општине. 

 

Трећа генерација студената уписана је на одељење Економског факултета из Суботице у 

Бујановцу. За потрбе изградње зграде одељења Служба Координационог тела финансирала је 

израду урбанистичког и главног пројекта.  

 

д) У области здравствене и социјалне заштите – Започета је друга фаза изградње 

ванболничког породилишта у Прешеву и обезбеђен већи део опреме неоходан за рад ове 

установе. Министарка здравља Славица Ђукић Дејановић је обишла зграду породилишта и 

истакла спремност Министарства здравља да помаже рад ове установе. 

Из буџетских резерви обезбеђена су средства за санацију штета од поплаве за домаћинстава у 

општинама Бујановац и Прешево.  

 

ђ) У међународним односима – Служба Координационог тела је остварила изузетну сарадњу 

са међународним партнерима: Делегација Европске уније у Републици Србији, амбасада 

Велике Британије, амбасада Сједињених Америчких Држава, Канцеларија Високог комесара за 

националне мањине,  Мисија ОЕБС у Републици Србији, УСАИД, програмима ЕУ Прогрес и 

ПБИЛД и многим другим. Такође, организовани су и бројни састанци са међународним 

партнерима. Председник Зоран Станковић састао се са амбасадорима САД, Велике Британије, 

Италије, Јапана, Шведске, Немачке, Норвешке, Аустрије, Турске, Албаније, Швајцарске и 

Грчке. Такође се састао са представницима ОЕБС-а, са представницима Делегације ЕУ у 

Србији и са представницима Канцеларије високог комесара за националне мањине. 

 

е) У комуникацији са јавношћу – Почетком године председник Координационог тела 

професор Зоран Станковић обратио се грађанима три општине  писмом у којем их је на 

њиховим матерњим језицима известио о активностима и резултатима рада овог владиног 

органа. Служба континуирано обавештава јавност о свом раду објављујући извештаје и 

текстове на интернет страници (www.kt.gov.rs), шаље извештаје о раду Влади Републике 

Србије, медијима и међународним партнерима. 

 

Главне активности Службе Координационог тела у 2013. години представљене су 

хронолошки: 

 

 Посета високог комесара за националне мањине – Високи комесар за националне 

мањине Кнут Волебек у јануару је био у Бујановцу и састао се са 

председником Координационог тела професором Зораном 

Станковићем. Професор Станковић и Њ.Е. Волебек разговарали 

су о даљим корацима за унапређење високог образовања на југу 

Србије. Заједно са председником општине Бујановац и деканом 

Економског факултета, амбасадор Волебек и професор 

Станковић обишли су локацију на којој је планирана изградња 

зграде одељења Економског факултета. Тада је представљен и 

главни пројекат зграде који је финансирала Служба 

Координационог тела. Амбасадор Волебек је снажно подржао 

пројекат и навео да ова иницијатива представља пример добре 

сарадње локалних и централних власти. 

http://www.kt.gov.rs/
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 Стипендије за студирање у Новом Саду – Већ трећу годину Служба Координационог тела 

стипендира младе из општина Бујановац и Прешево који желе да студирају на факултетима 

Универзитета у Новом Саду. Овим програмом се подстичу млади са југа Србије да у својој 

земљи стекну високо образовање. Од 52 пријављених одабрано је 12 кандидата за 

стипендирање. Како би лакше положили пријемне испите, за кандидате којима српски није 

матерњи језик организован је тромесечни 

курс српског језика. Одабрани кандидати 

положили су пријемне испите и постали 

студенти Пољопривредног, Природно - 

математичког, Филозофског, Медицинског 

и  Факултета техничких наука. Ово је прва 

година да право на стипендију остварио и 

кандидат из ромске заједнице.  

 

Стипендију Службе Координационог тела 

сада прима 32 студента из две општине. 

Стипендирањем младих за студирање у мултиетничком Новом Саду допринеће, не само 

побољшању односа међу етничким заједницама на југу Србије, већ и њиховом стручном 

усавршавању. Верујемо да ће ови млади људи након стицања знања унапредити средине из 

којих потичу и допринети развоју својих општина. 

 

 Посета министарке Верице Калановић Прешеву – Служба Координационог тела 

организовала је посету министарке Верица Калановић општини Прешево, где је 

присуствовала трибини посвећеној економском и регионалном развоју три општине на југу 

Србије. Министарка је разговарала са председником општине Прешево и представницима 

Координационог тела о инфраструктурним пројектима ове општине и потенцијалима за 

изградњу индустријске зоне.  

 

 Додељена средства на конкурсу Службе Координационог тела – У марту је расписан 

конкурс за реализацију пројеката удружења грађана. Комисију за одабир пројеката чинили 

су по један представник из сваке општине и представници Службе Кординационог тела. На 

конкурс се пријавило 18 организација а средства од 797.500,00 динара добиле су две 

организације из Бујановца.  

 

Финансирани су пројекти којима је унапређен развој образовања на југу Србије. Наиме, 279 

ученика, претежно ромске националности, од петог до осмог разреда основне школе 

„Бранко Радичевић“ у Бујановцу добило је бесплатне уџбенике. Око 200 ученика из ромске 

заједнице средњих и основних школа у Бујановцу и Прешеву прошло је обуку и уписало 

жељене средње школе и факултете. Један од полазника обуке уписао је факултет у Новом 

Саду и постао стипендиста Службе Координационог тела. 

 

 Сајам инвестиционих потенцијала – У сарадњи са Привредном комором Србије у априлу 

је организован Сајам инвестиционих потенцијала 

општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. На 

Сајму су општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђа представиле привредне потенцијале и 

упознале све са могућностима улагања у ове три 

општине. Учесници Сајма из ових општина су 

имали прилику да директно разговарају са 

потенцијалним партнерима – инвестиционим 

фондовима, локалним институцијама, државним 

органима, другим привредним субјектима и 

банкама.  
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На сајму су представљене 22 фирме, од којих је по осам било из Прешева и Бујановца и 

шест из Медвеђе. Сајам су отворили министарка за регионални развој и локалну 

самоуправу Верица Калановић, председник Координационог тела професор Зоран 

 

Станковић, шеф делегације Европске уније Венсан Дежер, амбасадор САД Мајкл Кирби, 

шеф мисије ОЕБС Петер Буркхард и председник Привредне коморе Србије Жељко Сертић.  

 

Током Сајма организован је и округли сто на тему „Програм државне подршке малим и 

средњим предузећима – извори финансирања“ којем су присуствовали представници 

Министарства финансија и привреде, Министарства регионалног развоја и локалне 

самоуправе, Националне агенције за регионални развој и Агенције за страна улагања и 

промоцију извоза Републике Србије. Представници свих ових институција су потврдили 

посвећеност економском развоју и оснаживању ових неразвијених општина на југу 

централне Србије. 

 

 Трећа генерација стажиста обучена у државним институцијама – Канцеларија за 

људска и мањинска права, уз подршку амбасаде Велике Британије и амбасаде Краљевине 

Холандије, организовала је трећи циклус „Програм стажирања за припаднике мањинских 

заједница у државним институцијама Републике Србије“.  

 

Током шест месеци стажисти су били укључени у низ активности које су укључивале 

посету Дому народне Скупштине, бројне обуке, обиласке установа и присуствовању 

догађајима из домена културног живота. Двојe стажиста из албанске заједнице из општина 

Бујановац и Прешево радили су шест месеци у канцеларији Службе Координационог тела у 

Београду. Уз шестомесечни рад менторком, стекли су знања драгоцена за њихово даље 

професионално усавршавање и лични развој. 

 

 Служба Координационог тела обезбедила средства за санацију од поплава – Служба је 

из буџетских резерви обезбедила средства за санацију штета од поплава за домаћинстава у 

општинама Прешево и Бујановац у вредности од 7.300.000,00 динара. У марту ове године 

велики број домаћинстава у општинама Бујановац и Прешево претрпела су штету од 

поплава. Према извештајима општинских тимова за процену штете укупно је оштећено 158 

домаћинстава у две општине. Обезбеђеним средствима грађани Прешева и Бујановца 

добили су неопходну материјалну помоћ како би им се обезбедили  адекватни услови за 

живот. 

 

 Школа српског језика за младе из албанске заједнице – Служба Координационог тела је, 

уз подршку амбасаде Велике Британије, у 

новембру 2012. године отпочела реализацију 

бесплатне Школе српског језика. Часови 

српског језика организовани су за младе из 

албанске заједнице, старости од 15 до 30 

година, из општина Бујановац и Прешево. За 

Школу се пријавило 310 полазника, а њих 250 

је положило завршни тест. Четири професорке 

српског језика су, уз помоћ локалних 

асистената из албанске заједнице, током седам 

месеци радили на усвајању и усавршавању 

српског језика.  
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Током реализације Школе српског језика полазници су имали прилику да разговарају са 

амбасадаром Велике Британије Њ.Е. Мајклом Девенпортом и председником 

Координационог тела професором Зораном Станковићем. Учесници пројекта су током тог 

сусрета показали знање које су стекли током часова.  

 

У мају 2013. године су полазници Школе полагали тест, након чега су им додељене дипломе 

института „Божидар Аџија“ из Београда. Полазницима Школе српског језика дипломе су 

уручили председник Координационог тела професор Зоран Станковић, председник 

Националног савета Албанаца Галип Бећири и начелник одељења за друштвене делатности 

општине Бујановац Бајрам Фејзулаху. 

 

Школа српског језика је веома важан пројекат јер омогућава младима из албанске заједнице 

да науче српски језик, што представља корак ка њиховој интеграцији.  

 

 Ванболничко породилиште у Прешеву – Најзначајнији пројекат из области здравства је 

изградња ванболничког породилишта у 

Прешеву, што је био један од основних 

захтева Албанаца од укидања ове установе 

1989. године.  

 

Прва фаза радова на ванболничком 

породилишту у Прешеву је завршена у 

децембру 2012. године. За другу фазу 

радова на изградњи објекта обезбеђена су 

средства из буџета: Службе 

Координационог тела (10.300.000,00 

динара), Министарства здравља (15.000.000,00 динара), Министарства регионалног развоја 

и локалне самоуправе (око 10.000.000,00 динара) и општине Прешево (23.157.879,90 

динара).  

 

Ради утврђивања листе опреме која је неопходна за рад ове установе, Служба 

Координациног тела је организовала посету ванболничким породилиштима у Лазаревцу и 

Руми. Поред представника Службе Координационог тела, посети ванболничким 

породилиштима присуствовали су председник општине Прешево, заменик председника 

општине и директор дома здравља. ЕУ Прогрес програм је обезбедио највећи део неопходне 

опреме за ову установу у вредности од 250.000,00 евра. Општина Прешево је спровела 

поступке за јавну набавку преостале опреме за ванболничко породилиште. Са приближно 9 

милиона динара Служба Координационог тела је из трансферних средстава учествовала у 

опремању породилишта.  

 

Будући да у овом тренутку у Прешеву недостају лекари специјалисти, постигнут је договор 

да буде остварена сарадња са здравственим центром из Врања. Лекари из ДЗ Прешево ићи 

ће на обуку у ЗЦ Врање и лекари из ЗЦ Врање ће у првом периоду обављати порођаје у 

Прешеву. Министарство здравља омогућиће три специјализације за запослене у ДЗ 

Прешево, како би у будућности ова установа самостално обављала порођаје.  

 

 Разговори са представницима албанских политичких партија – Након два састанка 

одржана између председника Координационог тела професора Зорана Станковића и 

представника албанских политичких партија, на којима се разговарало о проблемима 

Албанаца на југу Србије, албански лидери предложили су теме за разговоре са 

представницима Владе Републике Србије. Влада Републике Србије је 4. јуна донела  
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Закључак којим се усваја Извештај са састанка између председника Координационог тела и 

представника албанских политичких партија. Овим је Влада прихватила разговоре о седам 

тема које су предложили албански лидери. Влада је дала пуну подршку Координационом 

телу и професору Зорану Станковићу да води процес разговора и координира састанцима. 

Тринаест министарстава је укључено у овај процес, а у име сваког министарства за 

разговоре су задужени државни секретари и/или помоћници министара.  

 

Први потпредседник Александар Вучић, а потом и премијер Ивица Дачић разговарали су са 

представницима албанских политичких партија чиме је потврђена посвећеност Владе за 

решавање проблема на југу Србије. Разговор председника Владе Републике Србије и лидера 

албанских странака завршен је договором да се на свака 3 месеца анализирају резултати 

предузетих мера. Након састанка са 

премијером, на предлог Координационог 

тела, одржана су два припремна састанка. 

Тада је предложена динамика и ток 

разговора и редослед тема о којима ће се 

разговарати.  

 

Договорено је да се на првом састанку 

разговара о питањима из области здравства 

и социјалне заштите. У вези са тим, 

Координационо тело је састанак 

организовало у октобру, којом приликом је 

министарка здравља Славица Ђукић 

Дејановић посетила Прешево и разговарала са албанским политичким лидерима о свим 

питањима у надлежности Министартва здравља. Договорено је да до априла 2014. године 

буде завршена изградња ванболничког породилишта у Прешеву, што је један од основних 

захтева Албанаца још од 1989. године. Такође, у наведеном року, биће реализовани и остали 

захтеви Албанаца из надлежности Министарства здравља. Састанак је био врло 

конструктиван, изузетно позитивно оцењен од министарке здравља, Координационог тела, 

представника албанских политичких партија и међународне заједнице.  

 

Друга тема која је отворена била је из тачке 4. и тицала се Закона о седиштима и подручјима 

судова и тужилаштава. Како је овај закон био у процедури у октобру и новембру, тако је 

Координационо тело, на захтев албанских лидера организовало састанак у Бујановцу којем 

је присуствовао и државни секретар у Министарству правде Неђо Јовановић. Државни 

секретар посетио је Бујановац у понедељак 18. новембра и са албанским лидерима 

разговарао о предлогу Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва који 

предвиђа: Прекршајни суд у Врању са одељењем суда у Бујановцу, Прекршајни суд у 

Прешеву, Основни суд у Бујановцу за територију општина Бујановац и Прешево, Виши суд 

у Врању за подручје основног суда у Бујановцу, Привредни суд у Лесковцу за територију 

Бујановца  и Прешева и Основно јавно тужилаштво у Врању са одељењем у Бујановцу за 

подручје основног суда у Бујановцу.  

 

Народни посланик Риза Халими је поднео амандмане на предлог Закона о седиштима и 

подручјима судова којима се предвиђа успостављање: Прекршајног суда  у Бујановцу, 

Основног суда у Прешеву и судске јединице у Медвеђи, Основног јавног тужилаштва у 

Прешеву и Бујановцу, Вишег суда у Бујановцу, за територију општина Бујановац и 

Прешево и Вишег јавног тужилаштва у Бујановцу за територију општина Бујановац и 

Прешево. На састанку су албански политички лидери образложили своје захтеве у вези са 

предлогом мреже судова и тужилаштава у Бујановцу и Прешеву, инсистирајући да сви 

амандмани народног посланика Ризе Халимија буду усвојени.  
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Државни секретар Јовановић је образложио нови предлог закона о подручјима и седиштима 

судова и тужилаштава, напомињући да је у потпуности реализовано начело доступности 

правде свим грађанима и да су Бујановац и Прешево добили више овим законом, имајући у 

виду мултиетничност подручја. Тај принцип је доследно примењен у свим општинама. Због 

тога је и број основних судова повећан са 34 на преко 60. Приликом предлагања мреже 

судова, узета је у обзир путна инфраструктура, удаљеност до првог суда и права и слободе 

националних мањина. Основни критеријум којим се министарство руководило, како је 

навео Јовановић, јесте прилив предмета у односу на број судија.  

 

На састанку је истакнуто да резултати пописа из 2011. године нису били основни 

критеријум за дефинисање мреже судова и тужилаштава, што је главна примедба Албанаца. 

Након овог разговора, и због других питања, представници албанских странака су одлучили 

да замрзну разговоре. Албански лидери су послали допис премијеру Републике Србије и 

првом потпредседнику у којем се тражи изјашњење у вези са неколико навода, а највише 

када је реч о резултатима последњег пописа. Одлука о прекиду разговора донета је 

непосредно пре одржавања састанка са министром просвете, науке и технолошког развоја 

који је био предвиђен за 26. новембар.  

 

 Бесповратна средства за развој привреде у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа 
– И ове године Служба Координационог тела обезбедила је средства у износу од 60 

милиона динара за финансирање економских пројеката чиме се даје подршка и подстиче 

развој малих и средњих привредних 

друштава, предузетника и 

пољопривредних задруга. На 

конкурсима је додељено укупно 

59.582.131,80 динара за подстицај и 

развој 22 привредна субјекта из ове три 

општине. У  општини Прешево 

додељена су средства у износу од  

21.040.858,86 динара за развој 8 

предузећа, у општини Бујановац износ 

од 26.959.141,14 динара за развој 10 

предузећа, а 4 предузећа из општине 

Медвеђа добиле су бесповратна 

средства у висини од 11.582.131,80 

динара. 

 

Ово је друга година да Служба Координационог тела додељује бесповратна средства 

привредним субјектима из три општине. На конкурсу из 2012. године је 15 привредника из 

три општине добило 40 милиона динара бесповратне помоћи, а посао је добило више од 40 

нових радника захваљујући овом програму.  

 

Реализација програма за доделу средстава за субвенције је од стратешког интереса за 

општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Резултат спроведених конкурса је повећање броја 

запослених, оснаживање малих и средњих привредних друштва, предузетника и 

пољопривредних задруга за ефикасније повезивање на локалном, регионалном, 

националном и међународном тржишту, унапређење производње у циљу економског раста, 

унапређење конкурентности на домаћем и страним тржиштима и унапређење производње 

намењене извозу или супституцији увоза. 
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 Бесплатан школски прибор за ђаке основних школа – Већ пету годину Служба 

Координационог тела обезбеђује школске 

торбе и прибор за ђаке прваке из три 

општине. Председник Координационог тела 

професор Зоран Станковић поделио је 

ранчеве и школску опрему ђацима првацима 

у мултиетничким школама у селима Рељан, 

Биљача и Левосоје у општинама Прешево и 

Бујановац и пожелео им успех и срећу у 

школовању. Служба Координационог тела 

је за школске торбе и прибор за 1000 ђака              

првака уложила  804.602,40 динара. 

 

 Олимпијски час у Бујановцу – За децу општине Бујановац организован је „Олимпијски 

час“, како би им се указало на то колико је важно бавити се спортом, развијати вештине и 

знања, неговати пријатељство и тимски дух. Основци из Бујановца учествовали су у пет 

радионица, којима се негују олимпијске вредности: радост игре, фер плеј, поштовање, 

изузетност и јединство духа, тела и ума и научили да је најбитније да у свему што раде дају 

све од себе и да верују у своје снове. Децу Бујановца поздравили су Владе Дивац, 

прослављени кошаркаш и председник Олимпијског комитета, председник Коордианционог 

тела професор Зоран Станковић и председник општине Бујановац Нагип Арифи.  

 

Олимпијски час организовали су Олимпијски комитет и Фонд спорта и олимпизма у 

сарадњи са Службом Координационог тела и општином Бујановац. 

 

 Стипендије за средњошколце – Служба Координационог тела је ученицима средњих 

школа из три општине и ове године доделила стипендије. Стипендију је добило 285 

средњошколаца и то 190 из Прешева, 73 из Бујановца и 22 из Медвеђе. Ове стипендије 

имају социјални карактер. Месечни износ стипендије је 6.000,00 динара и исплаћује се 

током трајања школске године, од септембра до јуна.    

 

 Нова Школа српског језика за младе из албанске заједнице – Служба Координационог 

тела и ове године организује Школу српског 

језика за младе из албанске заједнице из 

општина Бујановац и Прешево. Часови у 

Школи српског језика биће организовани од 

октобра 2013. до априла 2014. године. За све 

полазнике су обезбеђене бесплатне књиге за 

учење језика. Настава се организује два пута 

недељно, током викенда, у просторијама 

одељења Економског факултета у Бујановцу 

и Средње техничке школе у Прешеву. Три 

професорке школе језика из Новог Сада, 

која је на тендеру одабрана да организује часове језика, настојаће да сви полазници 

усаврше знање српског језика. У томе ће им помагати локални асистенти из албанске 

заједнице. 

 

За разлику од претходне, ове године су кандидати на почетном тесту показали напредније 

знање српског језика. Стога, поред група у којима наставу похађају полазници који су на 

почетном нивоу познавања језика (почетни 1 и почетни 2) у обе општине формиране су 

групе у којима часове прате полазници на вишем нивоу (средњи 1).  
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Полазници Школе српског језика су претежно средњошколци, али је приметан и велики 

број студената одељења Економског факултета у Бујановцу, других факултета и оних који 

су завршили школовање. 

 

Број пријављених кандидата за учење српског језика и ове године је премашио очекивања 

Службе Координационог тела. То је још један доказ да су млади из албанске заједнице 

мотивисани што боље да причају језик средине. Велики је број оних који су претходне 

године похађали Школу српског језика, а желе да унапреде стечено знање. 

 

Иницијативу Службе Координационог тела, којом млади Албанци  стичу знање  српског 

језика, подржава амбасада Велике Британије. 

 

 Одбор заинтересованих страна – На предлог Економског факултета и Канцеларије 

високог комесара за националне мањине формиран је Одбор занитересованих страна чији 

је задатак да даје препоруке у циљу унапређења квалитета образовања на одељењу 

Економског факултета у Бујановцу. Ово тело чине представници Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, Службе Координационог тела, Економског факултета из 

Суботице, општине Бујановац, Националног савета Албанаца, Канцеларије високог 

комесара за националне мањине, мисије ОЕБС, Делегације Европске уније у Републици 

Србији и групе Пријатељи југа Србије. Одржавање високог квалитета наставе на одељењу 

Економског факултета у Бујановцу један је од приоритета свих актера укључених у процес 

стварања услова за стицање високог образовања на југу Србије. 

 

Први састанак Одбора заинтересованих страна одржан је у октобру, приликом посете 

високе комесарке за националне мањине Њ.Е. Астрит Торс Републици Србији. На састанку 

је истакнута спремност свих укључених у процес да се обезбеде неопходни услови за 

неометан рад одељења у Бујановцу и неспутано студирање студентима. На предлог шефа 

Делегације Европске уније Њ.Е. Мајкла Девенпорта, ЕУ Прогрес програм сачиниће Студију 

изводљивости у којој ће бити назначени даљи правци неопходног развоја ове 

високошколске установе. Сви присутни дали су подршку и исказали жељу да буду део 

током сачињавања Студије. Прелиминарни резултати Студије биће представљени на 

наредном састанку Одбора заинтересованих страна и представљени јавности путем 

интернета.  

 

 Нова генерација стажиста у Београду – Канцеларија Службе Координационог тела у 

Београду већ трећу годину учествује у „Програму стажирања за младе из мањинских 

заједница“. Од новембра 2013. до краја априла 2014. године две стажисткиње из албанске 

заједнице из општина Бујановац и Медвеђа стећиће нова знања и вештине. Пројекат 

реализује Канцеларија за људска и мањинска права уз подршку амбасаде Велике Британије, 

амбасаде Краљевине Холандије, мисије ОЕБС у Србији и Шведске агенције за мећународни 

развој СИДА.  

 

 Обележена годишњица рада одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу 

– Служба Координационог тела и Економски факултет из Суботице свечано су обележили  

почетак треће године рада одељења Економског 

факултета у Бујановцу. Догађају су присуствовали 

председник Координационог тела професор Зоран 

Станковић, декан Економског факултета Ненад 

Вуњак, ректор Универзитета у Новом Саду Мирослав 

Весковић,  председник општине Бујановац Нагип 

Арифи, ректор Универзитета у Тетову Вулнет Амети, 

државни секретар у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја  
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Мухедин Фијуљанин, шеф Делегације ЕУ Мајкл Давенпорт, шеф мисије ОЕБС у Србији 

Петер Буркхард и председник Националног савета Албанаца Галип Бећири.  

 

Ове године уписано је 109 студената. Број студената чије се студирање финансира из буџета 

Републике Србије је 69. Настава на одељењу Економског факултета у Бујановцу је 

двојезична а предавачи  су из Суботице и Тетова.  

 

Служба Координационог тела обезбедила је превод и штампање уџбеника за студенте треће 

и четврте године из албанске заједнице. За потребе изградње зграде одељења, ово тело је 

извојило средства за израду урбанистичког и главног пројекта. 

 

 Успешна протекла и планиране активности за наредну годину – Служба 

Координационог тела анализирала је рад и резултате постигнуте у 2013. и припремила 

предлог плана активности за наредну годину. 

 

У 2014. години почеће да ради ванболничко породилиште у Прешеву и биће започета 

изградња зграде одељења Економског 

факултета из Суботице у Бујановцу. 

Служба Координационог тела наставиће 

да подстиче економски развој ове три 

општине додељивањем бесповратних 

срестава привредницима. Током 2014. 

године  наставићемо активности на 

обезбеђивању  уџбеника који се користе у 

настави на албанском језику и биће 

организован низ активности из области 

културе.  У 2014. години, планиран је и 

наставак разговора са албанским 

политичким лидерима са југа Србије на 

преостале теме садржане у Извештају 

Владе. 
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