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

Медвеђа представља извештај о годишњим активностима реализованим у 2014. години. Током 

овог извештајног периода забележени су значајни успеси и резултати: 

 

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

Служба Координационог тела је у 2014. години инвестирала 213.666.443,56 динара.  

 

У општину Прешево уложено је укупно 102.572.840,00 динара за завршну фазу изградње 

ванболничког породилишта, изградњу дечијег вртића и здравствене станице у селу Рајинце, 

изградњу спортског терена у селу Рељане. У основној школи Абдула Крашница замењена је 

столарија, у Средњој техничкој школи реконструисана је фискултурна сала и санитарни 

чворови. У Миратовцу је изграђена ограда у дворишту вртића за децу и уређено је двориште 

Дома културе у Прешеву. Од горе наведене укупне суме, 81.500.000,00 динара уложена су у 

реконструкцију и асфалтирање путева у селима Алиђерце, Рељане, Црнотинце, Букуревац, 

Рајинце, Ораовица, Норча, Цакановац, Славујевац и поправку канализације у општини 

Прешево.  

 

У инфраструктуру општине Бујановац уложено је 78.569.323,56 динара. Овим средствима 

отпочета је реконструкција градског трга и настављено је асфалтирање Вардарске улице. 

Потпомогнуто је и вештачко осемењавање крава.   

 

У инфраструктуру општине Медвеђа уложено је 32.524.280,00 динара за санацију и одржавање 

локалних и махалских путева, чишћење путева, одрона и клизишта, израду одбрамбених 

насипа, изградњу канализације. Урађен је пројекат уличне расвете на више локација, главни 

пројекат зграде општинске управе, пројекат атмосферске канализације у насељу Никола Тесла, 

пројекат фекалне канализације у Новом Насељу, пројекат за уређење центра Медвеђе и 

пројекат за изградњу потпорног зида. Адаптирана је џамија, урађен терен за трим стазу и 

уређен је простор испред ОШ Горња Јабланица. На три локације у Медвеђи је постављена 

улична расвета.  

 

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

динара бесповратних средстава привредницима три општине. 

 

Опоравак предузећа која су били носиоци привредног развоја три оптшине изузетно је важан за 

развој привреде на југу Србије. Током 2014. године Служба Координационог тела била је 

посвећена реализацаји активности оживљавања некадашњег стожера економског развоја 

Бујановца, друштвеног предузећа „Гумопластика“. 

 

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

тела је организовала други циклус бесплатне „Школе српског језика за младе из албанске 

заједнице из општина Бујановац и Прешево“. Организовани су и додатни часови српског језика 

за ђаке старијих разреда основне школе „Десанка Максимовић“ у селу Биљача (општина 

Бујановац).  

 

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а уз подршку амбасаде 

Велике Британије и Канцеларије високе комесарке за националне мањине, Служба 

Координационог тела иницирала је и урадила свеобухватну „Студију о могућностима 

унапређења наставе и учења српског као нематерњег језика у општинама Прешево, Бујановац и 

Медвеђа“. На основу препорука садржаних у Студији, отпочети су први кораци на плану 

унапређења часова српског као нематерњег језика у основним школама у којима се настава 

изводи на албанском језику.  

 

 



ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА (ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2014) 

 

3 Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа 

 

 

 

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

важна знања и упознају рад органа државне управе. Захваљујући „Програму стажирања за 

младе-припаднике мањина у институцијама у Републици Србији“, троје стажиста који су у  

 

претходном циклусу успешно завршили програм, раде у канцеларији Службе у Прешеву, 

Бујановцу и Београду. Поред двоје нових стажиста, у овом тренутку је у канцеларији у 

Београду још двоје лица из албанске заједнице радно ангажовано.  

 

в) У области политике – У овом периоду одржавана је редовна комуникација са 

представницима Владе Републике Србије и институција Републике Србије, локалних 

самоуправа, Националног савета албанске националне мањине и другим актерима у циљу 

решавања најважнијих политичких питања.  

 

г) У области образовања – За 950 ђака првог разреда из три општине обезбеђене су школске 

торбе и школски прибор за шта је опредељено 1.910.151,70 динара.  

 

Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја и у сарадњи са Националним 

саветом албанске националне мањине обезбеђено је 88 уџбеника и радних свески за ђаке 

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

предшколског образовања.  

 

Додељено је 309 стипендија средњошколцима из три општине на основу конкурса Службе 

Координационог тела. 

 

Служба Координационог тела стипендира четврту генерацију младих из општина Бујановац и 

Прешево који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду. Укупан број стипендиста 

који студирају на факултетима Универзитета у Новом Саду је 35.  

 

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

Бујановцу. За потребе изградње зграде одељења Економског факултета обезбеђена су 

донаторска средства од програма Европски Прогрес, а Служба Координационог тела је и у 

буџету за 2015. годину определила средства за ову намену.  
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д) У области здравствене и социјалне заштите – Завршена је друга фаза изградње 

ванболничког породилишта у Прешеву и обезбеђена опрема неоходна за рад ове установе. 

Тиме је Служба Координационог тела у потпуности испунила све обавезе када је у питању 

реконструкција и опремање ванболничког породилишта. Европски Прогрес је обезбедио 

најновију опрему. 

 

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 високе комесарке за 

националне мањине, Мисија ОЕБС у Србији, УСАИД, програмом Европски Прогрес, 

амбасадама и програмима који подржавају развој југа Србије. Организовани су и бројни 

састанци са међународним партнерима. Председник Координационог тела професор Зоран 

Станковић састао се и специјалним представником председавајућег ОЕБС-а за Западни Балкан 

амбасадором Жераром Штудманом. 

 

е) У комуникацији са јавношћу – Служба Координационог тела 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 и 

организује конференције за новинаре. 

 

Активности Координационог тела у 2014. години представљене су хронолошки: 

 

 Одбор заинтересованих страна – На предлог Канцеларије високе комесарке за националне 

мањине у октобру 2013. године 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, Координационог тела, Економског факултета из Суботице, општине 

Бујановац, Националног савета Албанаца, Канцеларије високе комесарке за националне 

мањине, Делегације Европске уније у Републици Србији и Мисије ОЕБС у Србији. 

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. 

 

У 2014. години одржана су два састанка, у Бујановцу у јануару и у Београду у октобру. Оба 

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

неометан рад одељења у Бујановцу и квалитетно студирање студентима, пре свега 

обезбеђивањем зграде за одељење Економског факултета у Бујановцу. На састанку у 

јануару представљена је Студију изводљивости у којој су назначени даљи правци 

неопходног развоја ове високошколске установе и потенцијали запошљавања свршених 

студената. Студију је сачинио програм 

Европски Прогрес у сарадњи са свим 

партнерима укљученим у процес 

обезбеђивања услова за даљи развој 

одељења Економског факултета у 

Бујановцу.  

 

 Трибина Србија ка Европској унији 

– У јануару је у Бујановцу у Дому 

културе „Вук Караџић“ одржана 

трибина Србија ка Европској унији. 

Ово је прва трибина која је 

организована у циљу информисања грађана ове општине, пре свега младих и студената 

одељења Економског факултета, о теми европских интеграција Републике Србије,  

http://www.kt.gov.rs/
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начињеним корацима у том правцу и кључним питањима које је неопходно решити у циљу 

придруживања породици ЕУ земаља.  

 

О овој теми говорили су председник Координационог тела професор др Зоран Станковић, 

шеф Делегације Европске уније у Републици Србији Мајкл Давенпорт, директорка 

Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић, заменик директора Канцеларије 

за европске интеграције Срђан Мајсторовић, начелник управе граничне полиције Републике 

Србије и председник Комисије за праћење безвизног режима Ненад Бановић, председник 

општине Бујановац Нагип Арифи, председник Националног савета Албанаца Галип Бећири 

и директор НВО Омладински форум за едукацију Рома Кенан Рашитовић.  

 

 Опремљено ванболничко породилиште у Прешеву – Најзначајнији пројекат из области 

здравства је изградња 

ванболничког породилишта у 

Прешеву. Прва фаза грађевинских 

радова на ванболничком 

породилишту завршена је крајем 

2012. године, а годину дана касније 

је окончана и друга фаза изградње. 

Почетком 2014. године 

ванболничко породилиште је 

добило најсавременију опрему 

потребну за рад. Инкубатори, 

ултразвучни апарати и други 

медицински уређаји обезбеђени су 

преко програма ЕУ Прогрес а из донација Европске уније и Владе Швајцарске. 

 

 Школа српског језика за младе из албанске заједнице – Уз подршку амбасаде Велике 

Британије Служба Координационог тела организовала је други пут бесплатну седмомесечну 

Школу српског језика за младе из албанске заједнице из општина Бујановац и Прешево. 

Часови у Школи српског језика организовани су од октобра 2013. до маја 2014. године. За 

све полазнике обезбеђене су бесплатне књиге за учење језика. Настава је организована два 

пута недељно, током викенда у Бујановцу и Прешеву. Три професорке српског језика 

предано су радиле на постизању језичких вештина, у чему су им помагали локални 

асистенти из албанске заједнице.  

Полазници Школе српског језика претежно 

су средњошколци, али је приметан и 

велики број студената одељења 

Економског факултета у Бујановцу, других 

факултета и оних који су завршили 

школовање. И ове године број 

заинтересованих кандидата премашио је 

почетна очекивања. За Школу се пријавило 

260 полазника, а њих 187 је положило завршни 

тест и добило дипломе Едукативног центра, 

школе језика из Новог Сада која је на тендеру 

изабрана за организовање часова. На предлог 

наставника основне школе „Десанка 

Максимовић“ у селу Биљача у општини 

Бујановац, од  јануара до априла Служба Координационог тела организовала је и додатне 

часове српског језика за ђаке старијих разреда (од петог до осмог). Тиме је још једном 

потврђена жеља и спремност младих из албанске заједнице за учењем српског језика, али и 

подршка њихових наставника и родитеља у стицању неопходних вештина.  
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 Одржана седница Председништва Координационог тела – У Београду је одржана 

седницa председништва Координационог тела на којој су поред председника 

Координационог тела учествовали и председници три општине и председници скупштина 

општина. Седница је одржана у присуству партнера из међународне заједнице. Том 

приликом усвојен је извештај о раду за претходну годину овог Владиног органа и 

расподељена су средства за потребе инфраструктурних  пројеката три општине, а која су 

обезбеђена у буџету Службе.  

 

 Потписан споразум о разумевању – Председник општине Бујановац Нагип Арифи и декан 

Економског факултета у Суботици 

Ненад Вуњак потписали су Споразум 

о разумевању у вези са одрживим 

функционисањем Економског 

факултета у Суботици Универзитета у 

Новом Саду – Одељења у Бујановцу. 

Потписивању су присуствовали 

председник Координационог тела 

Зоран Станковић, министар просвете 

Томислав Јовановић, шеф Делегације 

Европске уније Мајкл Давенпорт, шеф 

Миисје ОЕБС у Србији Петер 

Буркхард и директор канцеларије УН 

за пројектне услуге (УНОПС) Грем 

Тиндал. 

 

Потписивање Споразума важан је корак у обезбеђивању услова за квалитетније студирање 

на одељењу Економског факултета у Бујановцу. Тиме ће младима са овог подручја, без 

обзира на њихову етничку припадност, бити омогућено да стекну високо образовање, 

планирају будућност у свом месту и развијају потенцијале. 

 

На основу Споразума, председник општине Бујановац Нагип Арифи и декан Економског 

факултета у Суботици Ненад Вуњак потписали су Уговор о закупу без накнаде којим су 

регулисани права, обавезе и одговорности у вези са зградом одељења у Бујановцу чија је 

изградња планирана.  

 

Пројекат изградње зграде одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу 

партнерски је подухват Владе Републике Србије, Европске уније преко програма Европски 

Прогрес и општине Бујановац.  

 

 Студија о могућностима унапређења наставе и учења српског као нематерњег језика у 

основним школама у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа – Служба 

Координационог тела иницирала je израду Студије о могућностима унапређења наставе и 

учења српског као нематерњег језика у основним школама у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи. 

Овај стратешки важан документ урађен је у партнерству са Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја и сарадњи свих актера на локалном и националном нивоу који се 

баве образовањем и питањем учења српског као нематерњег језика. 

 

Први корак у развоју документа подразумевао је обилазак 16 основних школа у три 

општине у којима се настава изводи на албанском језику. Прикупљени су подаци који су 

били основ за проналажење најбољих модалитета за учење језика. У свакој школи ђаци 

четвртог и осмог разреда радили су тестове којим је утврђено знање језика. Рађене су анкете 

са ђацима, са директорима школа, учитељима и наставницима урађени су интервјуи, а са 

родитељима из школског одбора фокус групе. 
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Током рада на терену интервјуисани су председници три општине и председник 

Националног савета Албанаца, народни посланик, просветни саветник ресорног 

министарства, представници државног и привредног сектора, општинске управе, медија и 

невладиног сектора. У обзир су узета и искуства пројекта Школа српског језика Службе 

Координационог тела и пројекта Мисије ОЕБС Унапређење језичких вештина мањинског 

становништва на југу Србије.  

 

На основу истраживања сачињене су 

препоруке за унапређење квалитета учења 

српског језика. За потребе утврђивања 

истраживачких праваца и примарну анализу 

резултата, за ову прилику формирано је радно 

тело које су чинили сви актери који се баве 

образовањем на локалном и националном 

нивоу. Студија је резултат партнерског 

подухвата свих страна заинтересованих за 

унапређење учења службеног језика. Израду 

студије подржали су амбасада Велике 

Британије и Канцеларија високе комесарке за 

националне мањине. 

 

 Стипендије за студирање у Новом Саду – Већ четврту годину Служба Координационог 

тела стипендира младе из три општине 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 41 пријављених одабрано је 14 кандидата за 

стипендирање. Одабрани кандидати положили су пријемне испите и постали студенти 

Филозофског, Медицинског, Природно-математичког, Правног и Пољопривредног 

факултета. Стипендију Службе Координационог тела прима 35 студента из три општине.  

 

 Четврта генерација стажиста обучена у државним институцијама – Канцеларија за 

људска и мањинска права организовала је четврти циклус Програма стажирања за младе – 

припаднике националних мањина у државним институцијама Републике Србије. Две 

стажисткиње из албанске заједнице из општина Бујановац и Медвеђа биле су шест месеци 

део тима Службе Координационог тела у Београду. Уз шестомесечни рад са менторком, 

стекле су знања важна за њихово даље професионално усавршавање и лични развој.  

 

 Представљена Студија о могућностима унапређења наставе и учења српског као 

нематерњег језика у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи – Крајем августа представљени су 

резултати Студије. Свега пет 

одсто албанских ученика из три 

општине има задовољавајуће 

знање српског језика.. 

Недовољан ниво знања језика 

доводи се у директну везу са 

знатно умањеним шансама да 

припадници албанске заједнице 

користе могућности у вези са 

образовањем, да се пријављују 

на конкурс за запошљавање, и у 

већој мери буду укључени у 

процесе доношења одлука. 
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Представљању Студије присуствали су председник Координационог тела професор др 

Зоран Станковић, министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић, висока 

комесарка за националне мањине Астрит Торс, шеф Делегације Европске уније у 

Републици Србији Мајкл Давенпорт, амбасадор Велике Британије Денис Киф, председник 

Националног савета Албанаца Галип Бећири, народни посланици Риза Халими и Шаип 

Камбери, а у име председника три општине присутнима се обратио председник општине 

Бујановац Нагип Арифи. 

 

 Бесплатан школски прибор за ђаке основних школа – Служба Координационог тела већ 

пету годину обезбеђује школске торбе и прибор за ђаке првог разреда из три општине. 

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић и председник 

Координационог тела професор Зоран Станковић поделили су бесплатне уџбенике и 

ранчеве са школским прибором ученицима првих разреда у основним школама „Бранко 

Радичевић“ и „Наим Фрашери“ у Бујановцу. Служба Координационог тела је за школске 

торбе и прибор за 950 ђака  уложила  1.910.151,70 динара. 

 

 Обележена годишњица рада одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу 

– И ове године свечано је 

обележен  упис четврте 

генерације студената 

одељења Економског 

факултета у Бујановцу. 

Бруцоше су поздравили 

председник Координационог 

тела професор др Зоран 

Станковић, државни 

секретар Министарства 

просвете, науке и 

технолошког развоја Зоран 

Машић, декан Економског 

факултета Ненад Вуњак, 

ректор Универзитета у Новом Саду Мирослав Весковић, шеф Мисије ОЕБС у Србији Питер 

Буркхард, председник општине Бујановац Нагип Арифи, проректор Универзитета у Тетову 

Арбер Челику, председник Националног савета Албанаца Галип Бећири и менаџер агенције 

Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и програма Европски прогрес Грем 

Тиндал. Рад ове високошколске установе је изузетно значаjaн за стварање перспектива за 

младе, економски развој региона и изградњу међусобног поверењa, још једном је потврђено 

на свечаности. 

 

Ове године уписано је 82 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.  

 

 Стипендије за средњошколце – Служба Координационог тела је ученицима средњих 

школа из три општине и ове године доделила стипендије у месечном износу од 6.000,00 

динара по ученику. Стипендију, која има социјални карактер, добило је 309 средњошколаца 

и то 224 из Прешева, 71 из Бујановца и 14 из Медвеђе.  

 

 Нишвил у Бујановцу – Нишвил је један од најпознатијих и најпосећенијих џез фестивала у 

региону на којем гостују познати светски музичари и који окупља публику из различитих 

земаља. Ове године Нишвил фондација је у програм укључила и пројекат Џез – 

мултикултурални израз који је подразумевао рад са младим музичарима из Бујановца, 

Босилеграда, Лесковаца, Ниша, Владичиног хана и Врања.  
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У пројекту је учествовало деветоро младих из општине Бујановац из албанске, ромске и 

српске заједнице. Полазници радионица су се у октобру представили публици Бујановца. 

Учешће у радионицама им је, поред уласка у свет џеза, донело ново искуство, могућност 

путовања, дружење, а појединима је ово била додатна прилика да кроз дружење са 

вршњацима још боље науче српски језик.  

 

Активности у којима су учествовали млади из Бујановца подржала је Служба 

Координационог тела. 

 

 Рад на унапређењу положаја социјално угрожених категорија становништва – 

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин и 

председник Координационог тела професор др Зоран Станковић у новембру су боравили у 

Прешеву. Том приликом министар Вулин и професор Станковић посетили су деветочлану 

породицу која је у систему социјалне заштите и члановима породице уручена је донација 

министарства.  

 

Министар Вулин и професор Станковић разговарали су са представницима општине 

Прешево, начелником Пчињског округа, директором Центра за социјални рад у Прешеву, 

директором Филијале Националне службе за запошљавање у Врању и директором Филијале 

ПИО у Врању. Приликом боравка у Прешеву, са представницима локалних власти 

разговарало се о начинима пружања помоћи социјално угроженим особама уз предлог 

оснивања народне кухиње за око 500 особа, али и о потреби обезбеђивања бољег третмана  

за децу са посебним потребама и отварању установе за стара лица, за коју постоји велика 

потреба. 

 

 Бесповратна средства за развој привреде у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа 
– Служба Координационог тела и 

ове године је у буџету определила 

средства од 60 милиона динара за 

финансирање економских 

пројеката. Овим програмом даје се 

подршка и подстиче развој 

привредних субјеката из овог дела 

земље. На конкурсу је додељено 

укупно 49.756.286,30 динара за 

подстицај и развој 20 предузећа из 

три општине. У општини Прешево 

додељена су средства у износу од  

11.864.806,00 динара за развој пет 

предузећа, у општини Бујановац 

износ од 34.891.480,30 динара за развој 14 предузећа, а једно предузеће из општине 

Медвеђа добило је бесповратна средства у висини од 3.000.000,00  динара. 

 

Ово је трећа година да Служба додељује бесповратна средства привредним субјектима из 

три општине. Од почетка реализације програма којим се подстиче привредни развој и 

запошљавање, Служба Координационог тела уложила је 149.338.418,10 динара у 57 

предузећа са пројекцијом од преко 150 нових радних места за период од три године.    

 

 Изградња зграде одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу – Пројекат 

изградње зграде одељења Економског факултета један је од стратешких циљева Владе 

Републике Србије у области развоја и доступности високог образовања младима са југа. 

Ово је партнерски подухват Владе Републике Србије, oпштине Бујановац, Економског 

факултета из Суботице и програма Европски Прогрес.  
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Обезбеђивањем зграде, у којој ће студенти из албанске, ромске и српске заједнице заједно 

студирати, пружиће се прилика садашњим и будућим студентима да стичу образовање у 

савременом и квалитетно опремљеном објекту.  

 

Локацију на којој је планирана изградња објекта, за чије је потребе Служба 

Координационог тела финансирала урбанистички и главни пројекат, обишли су председник 

Координационог тела професор др Зоран Станковић, шеф Делегације Европске уније у 

Републици Србији Мајкл Давенпорт, председник општине Бујановац Нагип Арифи, декан 

Економског факултета Ненад Вуњак и шеф Мисије ОЕБС у Србији Питер Буркхард.  

 

Овом посетом најављен је почетак грађевинских радова. Том приликом су се професор 

Станковић, амбасадор Давенпорт, декан Вуњак и председник општине Арифи састали са 

студентима и са њима разговарали о плановима Европске уније да подржи запошљавање и 

остваривање бољих услова за живот младих у овом делу земље, и значају европских 

интеграција за младе. 

Европска унија је обезбедила 

средства за изградњу зграде преко 

програма Европски Прогрес, а 

планира се да општина Бујановац 

и Влада Србије, преко Службе 

Координационог тела, подрже 

пројекат са додатним средствима.  

Завршетак изградње очекује се до 

краја 2015. године. Студенти 

одељења у Бујановцу имају 

могућност да похађају наставу на 

три акредитована студијска 

програма: маркетинг, финансије, 

банкарство и осигурање и агро-

бизнис и агро-економија.  

 

До сада је успешно уписано четири генерације, а укупно 302 студента из албанске, српске и         

ромске заједнице наставу похађају на српском и албанском језику.  

 

 Нова генерација стажиста у Београду – Канцеларија Службе Координационог тела у 

Београду већ четврту годину подржава и учествује у Програму стажирања за младе – 

припаднике националних мањина у државним институцијама у Србији. Од децембра 2014. 

до краја маја 2015. године двоје стажиста из албанске заједнице из општина Бујановац и 

Прешево радиће у канцеларији Службе у Београду. За стицање неопходних знања из 

области државне управе у домену овог Владиног органа, помагаће им менторка. Поред 

Службе Координационог тела, десет стажиста из албанске, бошњачке и ромске заједнице 

сдтажирају у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству културе 

и информисања, Тиму за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Канцеларији за 

људска и мањинска права, Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом и Министарству 

здравља. Пројекат реализује Канцеларија за људска и мањинска права уз подршку амбасаде 

Велике Британије. 

 

 Радна група за унапређење учења српског као нематерњег језика – На основу 

препорука садржаних у Студији о могућностима унапређења наставе и учења српског као 

нематерњег језика, Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је 

радну групу задужену за имплементацију одабраних препорука из овог стратешки значајног 

документа.  
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Радну групу чине сви актери који се баве образовањем: Министарство просвете, Служба 

Координационог тела, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, школске управе Лесковац и Врање, Национални савет 

Албанаца, три општине. У раду овог тела учествоваће по потреби и наставници и 

представници школа и стручњаци за поједине области. У својству посматрача у радну групу 

позвани су и партнери из међународне заједнице који финансијски подржавају 

имплементацију одабраних препорука: амбасада Велике Британије, Канцеларија високе 

комесарке за националне мањине, програм Европски прогрес. Мисија ОЕБС у Србији 

такође учествује у својству посматрача у раду радне групе.  

 

Први састанак одржан је у децембру, када је договорен план рада примене препорука и 

усвојен правилник о раду овог тела. Прве активности везане су за обезбеђивање постојећих 

уџбеника за ђаке старијих разреда и подизање капацитета наставног кадра за што бољу 

организацију часова и квалитетнији рад са ученицима.  

 Обележена четрнаеста година рада – Председник Координационог тела Зоран Станковић 

је у Бујановцу обележио 14 година рада 

овог Владиног органа. Овим поводом, у 

канцеларији Коориднационог тела у 

Бујановцу одржана је конференција за 

новинаре, на којој је говорио председник 

Координационог тела за општине  

Прешево, Бујановац и Медвеђа,  Зоран 

Станковић. Председник Координационог 

тела изнео је податаке да је Влада 

Србије, преко тог органа, за 14 година у 

ове три општине уложила око 6,3 

милијарди динара, а међународни 

донатори око 35 милиона евра. Укупно је, за 14 година,  за општину Прешево, из државног 

буџета, додељена милијарда и 778 милиона динара трансферних средстава, за општину 

Бујановац две милијарде и осам милиона динара, а за Медвеђу милијарда динара.  

Током разговора председник Координационог тела посебну пажњу је посветио стању 

медија у ове три општине. Он је са новинарима разговарао о условима у којима новинари 

раде као и предстојећој приватизацији.   

У наредној години планирано је да Координационо тело за општине Прешево, Бујановац и 

Медвеђу више ради у области економије, на обезбеђивању инвеститора и смањењу броја 

незапослених. 

 Надокнађена штета настала поплавама у општини Медвеђа – Подручје општине 

Медвеђа у августу 2014. године задесиле су поплаве. У складу са законом установљеним 

обавезама, општинскa управa општинe Медвеђа, образовала је комисију која је на лицу 

места утврдила која су домаћинства претрпела штету и појединачне износе настале штете.  

На основу одлуке о додели финансијске помоћи Служба Координационог тела је пренела 

општини Медвеђа 1.503.600,00 динара за санацију штете настале од поплава за 19 

домаћинстава.  
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 Успешна протекла и планиране активности за наредну годину – Служба 

Координационог тела анализирала је рад и резултате постигнуте у 2014. и припремила 

предлог плана активности за наредну годину. 

 

У 2015. години почеће радови на изградњи зграде одељења Економског факултета из 

Суботице у Бујановцу. Служба Координационог тела наставиће да подстиче економски 

развој ове три општине додељивањем бесповратних средстава привредницима. Током 2015. 

године наставићемо активности у области образовања, пре свега на плану учења српског 

као нематерњег језика али и у вези са стицањем високог образовања младих из три 

општине. Осмислили смо и низ активности из области културе.   
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