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         3. март 2009. год. 
 
Информација о активностима Координационог тела (септембар 2008 – март 2009) 
 
 
Након формирања Владе Републике Србије и именовања Милана Марковића, министра за 
државну управу и локалну самоуправу, за председника Координационог тела, дефинисани 
су следећи приоритети: 
 

a) У области политике 
• Укључивање представника албанских политичких партија у рад Координационог 

тела, реконструкција Координационог тела и побољшање ефикасности у раду, 
• Реконструкција локалних самоуправа у Прешеву и Бујановцу, уз равномерну 

заступљеност свих етничких заједница, 
b) У области економије 
• Привлачење инвестиција, 
• Укључивање Прешева, Бујановца и Медвеђе у различите међународне и домаће 

економске пројекте, 
c) У области интеграција 
• Отварање високошколских установа у Медвеђи, Бујановцу и Прешеву са наставом 

на српском и албанском језику, 
• Решавања проблема заступљености Албанаца и Рома у републичким органима на 

локалном нивоу (здравство, образовање, судство, итд.), 
• Рад на заштити људских и мањинских права (отварање канцеларије заштитника 

грађана – Омбудсмана), 
• Улагање у омладину и омладинске пројекте,  
d) У међународним односима 
• Промоција активности Координационог тела и боља координација са међународним 

партнерима 
e) У комуникацији са јавношћу 
• Транспарентност у раду Координационог тела 
• Остварена директна комуникација са јавношћу: а) грађанима, б) медијима, ц) 

политичким представницима, д) међународним чиниоцима. 
 
 
Главне активности Координационог тела у периоду од септембра 2008. до марта 2009. 
године: 
 
У области политике: 
 

• Влада Републике Србије је у августу 2008. године именовала Милана Марковића, 
министра за државну управу и локалну самоуправу, за председника 
Координационог тела.  Новоименовани председник Координационог тела најавио је 
стратешке приоритете и то пре свега у области економије, образовања и рада са 
омладином.  Именовани су и потпредседници Координационог тела (Душан 
Спасојевић, Министарство одбране; Дејан Јовановић, Министарство економије и 
регионалног развоја и Сима Газикаловић). 
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• Представници Координационог тела, су од именовања Милана Марковића као 
председника Координационог тела, поред свакодневне комуникације локалних 
канцеларија Координационог тела у Прешеву и Бујановцу, у просеку посећивали 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа најмање два пута месечно и састајали се 
са председницима општина, као и са представницима српских и ромских партија у 
овим општинама.   
 

• Служба Координационог тела, у сарадњи са локалним самоуправама, припрема 
предлог реорганизације Координационог тела која ће омогућити заступљеност свих 
заједница у Координационом телу.   

 
• Стратегија рада Координационог тела 2009.-2011. године – Стручни тим 

Координационог тела завршио је нацрт Стратегије рада и проследио га на адресе у 
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.  Након прикупљања коментара и сугестија, стручни 
тим ће израдити унапређени нацрт стратегије, који ће бити достављен на јавну 
расправу.  Договорено је да се највише пажње обрати на конкретне акционе 
планове и да они буду усвојени у сарадњи са свим релевантним представницима 
три општине. 
 

• Преговори о укључивању Срба и Рома у локалну власт.  Приликом друге посете 
Бујновцу и Прешеву, председник КТ-а је истакао важност поштовања принципа 
мултиетничке власти.  Један од главних захтева је да учешће у власти рефлектује 
етнички састав општина. 
 

• Служба Координационог тела је израдила буџет за 2009. годину у којем је 
предвидела могућност директне помоћи општинама, средства за рад са младима, 
невладиним организацијама, социјална давања и економски развој.      
 
 

У области економије: 
 

• Рудник Леце је успешно приватизован.  Домаћа фирма „Фармаком“ из Шапца је 
заинтересована за покретање производње у руднику.  Такође, иста компанија, која 
је власник шабачке млекаре, је заинтересована да улаже у сточарство.  
Координационо тело посредује у комуникацији са надлежним државним органима и 
Фондом за развој препознајући важност рудника за општину Медвеђа и цео регион.  
Очекује се до 500 радних места за становнике општине Медвеђа. 
 

• Координационо тело је укључило представнике Прешева, Бујановца и Медвеђе у 
обуку за маркетинг и промоцију општина коју је спровела Светска банка у сарадњи 
са Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА).  Након ове обуке, 
Координационо тело је у сарадњи са УСАИД Програмом за економски развој 
општина (МЕГА) организовало додатну обуку како би представници Прешева, 
Бујановца и Медвеђе развили презентације својих економских потенцијала за 
инвеститоре и релевантна министарства и институције Владе Републике Србије.  
На овој обуци, представници Прешева, Бујановца и Медвеђе сарађивали су са 
стручнајцима за локални економски развој из Крагујевца и Лознице. 
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• У новембру 2008. године потписан је Споразум о сарадњи у домену локалног 
економског развоја између Координационог тела, Америчке агенције за 
међународни развој (УСАИД) и општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.  Овиме су 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа укључене у Програм економског развоја 
општина (МЕГА).   
 

• Отворене су општинске Канцеларије за локални економски развој у Прешеву, 
Бујановцу и Медвеђи (на основу споразума потписаног између општина, 
Координационог тела и УСАИД-а) и основани Привредни савети у којима учествују 
представници локалних самоуправа и приватни сектор. 

 
• У октобру 2009. године, председник Координационог тела, Милан Марковић је са 

министром пољопривреде Сашом Драгином посетио општине Бујановац и Прешево 
и уручио им помоћ Министарства пољопривреде у семену пшенице (Бујановац: 120 
домаћинстава; Прешево: 80 домаћинстава; Медвеђа: 40 домаћинстава); садницама 
поврћа (Бујановац: 250 пакета; Прешево: 180 пакета; Медвеђа: 70 пакета) и јечма 
(Бујановац: 10 домаћинстава; Прешево: 6 домаћинстава; Медвеђа: 4 домаћинства). 

 
• Приликом посете Бујановцу и Прешеву у новембру 2008. у делегицији са државним 

секретаром Министарства економије и регионалног развоја, Дејаном Јовановићем 
(који је и потпредседник Координационог тела), председник Координационог тела је 
отворио питање подршке малим и средњим предузећима на југу Србије.  Најављен 
је сусрет привредника у априлу 2009. у организацији Привредне коморе Србије, као 
и отварање канцеларије Привредне коморе Србије.     

 
• У сарадњи са Фондом за развој, Координационо тело ради са компанијом 

Биомелем на проналажењу најадекватнијег начина како би се у општини Бујановац 
отворио њихов производни погон.  Од реализација овог пројекта очекује се 
отварање око 50 нових радних места за становнике Бујановца.  
 
 

У области интеграција: 
 

• Један од највећих препознатих проблема је равномерна заступљеност албанске 
заједнице у републичким органима на територији три општине и то у области 
судства, катастра, пореске управе, електродистрибуције, царине, итд.  Значајан 
напредак евидентиран је у полицији и здравсту. 
 

• Имајући те захтеве у виду, Координационо тело је организовало посете 
представника релевантних институција из Београда.  У делегицији са државним 
секретаром Министарства правде, Слободаном Хоменом, председник 
Координационог тела је отворио питања интеграције Албанаца у судство.  Након 
овога, делегација Министарства правде и Координационог тела је поново посетила 
општине Прешево и Бујановац и договорила могућност полагања правосудних 
испита у Бујановцу како би се оспособио већи број правника да конкурише на 
одређена места у складу са усвојеним законом о реформи судства.  Министарство 
правде, у сарадњи са Координационим телом, током јануара примило је једног 
Албанца на место судије за прекршаје у Бујановцу и у току је запошљавање једног 
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Албанца на позицији стручног сарадника у суду у Бујановцу.  Остала питања 
Министарство правде и Координационо тело ће решавати континуирано.   
 

• У сарадњи са канцеларијом заштитника грађана Саше Јанковића договорено је 
отварање канцеларије Омбудсмана у Бујановцу у првој половини 2009. године.  У 
канцеларији заштитника грађана биће запослени представници свих етничких 
заједница са југа Србије.  
 

• Координационо тело, у сарадњи са Министарством здравља, ради на побољшању 
услова рада у Дому здравља у општини Прешево како би се створили адекватни 
услови за отварање ванболничког породилишта за који ова оштина испуњава 
законске услове.   
 

• У октобру 2009. године Влада Републике Србије, на препоруку Координационог 
тела донела је закључак којим се на читавој територији Србије признају дипломе 
Универзитета у Приштини са печатом УНМИК-а.   
 

• Координационо тело је у октобру 2009. године, у сарадњи са Министарством 
просвете, покренуло пројекат отварања истурених одељења Правног и Економског 
факултета Универзитета у Нишу у општини Медвеђа.  Факултети ће бити отворени 
и у општинама Бујановац и Прешево.  Координационо тело разговара са УСАИД-ом 
о сарадњи на овом пројекту и о конкрентној помоћи за превођење свих уџбеника на 
албански језик.  Отварање факултета у Прешеву и Бујановцу, након Медвеђе, је 
важан стратешки корак и то на начин који неће подстицати сегрегацију ни једне 
заједнице, а истовремено ће омогућити квалитетно образовање на српском и 
албанском.  Отварање факултета је важно за економско и свако друго оснаживање 
свих етничких заједница у ове три општине.  
 

• Координационо тело заједно са партнерима из невладиног сектора ради на изради 
студије изводљивости за отварање факултета у Прешеву и Бујановцу. 
 

• На иницијативу Координационог тела, представници 11 локалних произвођача 
рачунара, у сарадњи са канцеларијом Мицрософт-а у Србији, донирали су у 
новембру 2008. године, 30 рачунара, 4 штампача и један скенер ОШ "Бранко 
Радичевић" у Бујановцу, коју похађа преко 1450 ученика. 
 

• У буџету Координационог тела за 2009. годину по први пут су предвиђена средства 
за рад са омладином и омладинске пројекте у износу од 21,5 милиона динара.  
Поменута средства биће утрошена за пројекте за младе и цивилно друштво.  
 

• Договорена је сарадња са Министарством културе које ће се, заједно са 
Координационим телом, ангажовати на осмишљавању културних садржаја за 
грађане три општине што је изузетно важна мера интеграције. 
 

• Договорена је сарадња са Министарством за рад и социјалну политику на 
обезбеђивању помоћи старијим лицима и особама са посебним потребама. 
 
 

У међународним односима: 
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• Координационо тело је, препознајући важност партнерства са међународном 

заједницом, успоставило интензивну комуникацију са свим представницима 
међународне заједнице укључујући: 
(a) Директор Службе Координационог тела, Ненад Ђурђевић, састао се у четвртак 

19. фебруара са Високим комесаром ОЕБС-а за националне мањине, Кнутом 
Волебеком.  Састанку је присуствовао и шеф Мисије ОЕБС-а у Београду, 
амбасадор Ханс Ола Урстад.  На састанку је разговарано о ситуацији у 
Прешеву и Бујановцу, формирању мултиетничких власти у овим општинама, 
унапређењу услова образовања мањинских заједница и изради анализе која ће 
омогућити сагледавање свих аспеката за отварање високо школских установа у 
Прешеву и Бујановцу.   

(b) Сталну комуникцију са Шефом мисије ОЕБС-а, амбасадором Ханс Ола 
Урстадом.   

(c) Комуникацију са Америчком агенцијом за међународни развој (УСАИД) и 
састанак са амбасадором САД-а у Србији, Камероном Мантером, како би се 
размениле информације о стању на југу Србије и заједничким плановима у вези 
са отварањем високошколских установа у општинама Прешево, Бујановац и 
Медвеђа. 

(d) Комуникацију са представницима амбасаде Руске Федерације и прву посету 
амбасадора Русије, Александра Конузина, општинама Бујановац и Прешево са 
делегацијом Координационог тела. 

(e) Комуникацију са амбасадама Велике Британије, Италије, Аустрије, Француске и 
Румуније. 

 
• Координационо тело активно учествује у изради новог пројекта УНДП-а који ће 

започети са реализацијом у општинама Пчињског и Јабланичког округа током 2009. 
године, како би пројекат на најефикаснији могући начин одговорио на потребе 
локалног становништва.  

 
• Координационо тело сарађује са ЦССП - Пројектом за интегративну медијацију из 

Берлина и Фондацијом Конрад Аденауер на започињању пројекта медијације као 
технике решавања конфликта у мултиетничким општинама Прешево, Бујановац и 
Медвеђа.    

 
• Координационо тело је укључило општине Прешево, Бујановац и Медвеђу у 

програм “Трансфер знања општинским службеницима у Србији у области ТQМ 
(Total Quality Management) система управљања општинском администрацијом”, који 
финансира Амбасада Мађарске у Београду.  Овај систем се уводи у општинске 
администрације у оквиру Европске уније и ово ће бити први пут да се такав систем 
представља у Србији.  Обука ће омогућити општинским званичницима Прешева, 
Бујановца и Медвеђе да сагледају нове методе пружања услуга грађанима и тиме 
побољшају квалитет њиховог живота. 
 
 

У комуникацији са јавношћу: 
 

• Координационо тело објављује свој трећи шестомесечни извештај за јавност (који је 
покренуло на своју иницијативу у циљу бољег информисања грађана Србије и 
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грађана општина југа Србије о свом раду, али и боље комуникације са 
министарствима и агенцијама Владе Србије и својим међународним партнерима).  
Извештај се шаље на преко 300 адреса локалним и међународним партнерима, а 
доступан је и на веб сајту Координационог тела www.kt.gov.rs.  

 
• Одмах након именовања, председник Координационог тела, Милан Марковић, 

послао је писмо грађанима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, којим им се 
обраћа са информацијама о циљевима рада КТ-а и плановима за будућност.    
 

• Од именовања, председник Координационог тела се у два наврата писмено 
обраћао одборницима у Скупштинама општина Прешево и Бујановац како би у свом 
раду Скупштине општина имале у виду планове Координационог тела и већ 
договорене принципе мултиетничности у раду локалних самоуправа Прешева и 
Бујановца.  
 

• Служба Координационог тела је почетком 2009. године поставила у функцију свој 
нови интернет портал како би грађанима било лакше да се информишу о раду 
Координационог тела и комуницирају са Службом. 

 
 
Циљ Координационог тела је да, кроз партнерство са другим министарствима Владе 
Републике Србије, међународним организацијама и представницима међународне 
заједнице допринесе одрживом развоју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 
Координационо тело настоји да унапреди капацитет локалних самоуправа и цивилног 
друштва, тако да би оне могле саме да се старају о свом развоју, без ослањања на 
једнократну помоћ којом се ситуација не поправља дуготрајно, која није одржива и која 
не доприноси смањивању сиромаштва ових општина. 

http://www.kt.gov.rs/

