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БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА (2013) 

 

Поштовани,  

Након више од годину дана како сам именован за председника Координационог тела Владе 
Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа настављено је и унепређено 
решавање најважнијих животних проблема људи на овом простору. У том периоду покушао 
сам да заједно са албанским политичким лидерима нађемо решења за економске, социјалне, 
образовне и све друге проблеме који су они дефинисали као препреку коју би требало 
решити како би живели боље, а на чијој реализацији пуни допринос је дала Влада Републике 
Србије кроз Извештај од 7. тачака. У Извештају се налазе заступљеност-интеграција у 
државне институције, економски опоравак, здравство и социјлана заштита, образовање, 
култура и медији, службена употреба језика, писма и националних симбола, 
децентрализација у правосуђу, безбедност и мере за успостављање поверења. Реализацију 
тог Извештаја започели смо веома успешним и конструктивним разговорима са 
Министарством здравља и наставили са Министарством правде. Иако је дошло до застоја у 
разговорима моја очекивања су да ће се ствари покренути у Новој години и да ћемо заједно 
наћи начина да наставимо и истрајемо у решавању свих питања.   

У исто време, вођени принципом да су нам сви грађани из ове три општине једнако битни, у 
сталном смо контакту са српским представницима политичког живота из општина Прешево, 



     

 

 

Бујановац и Медвеђа. Током протекле године обишли смо сва села у ове три општине у 
којима живи претежно српско становништво и покушали да решимо њихове проблеме. 
Између осталог поред велике незапослености сусрели смо се са проблемима одлагања смећа 
и преуређења депоније у Раковцу, а приликом поплава које су задесиле Прешево и 
Бујановац које су настале изливањем реке Моравице у којима је највећу штету претпело 
село Левосоје, Координационо тело је успело да обезбеди 7 милиона и 455 хиљада динара из 
буџета Владе Републике Србије и у потпуности исплати одштету становницима ове две 
општине. Веома је важно да смо у сталном контакту са политичким представнцима који 
заступају интересе парламентарних странака на нашој политичкој сцени и да су они 
упознати са свим нашим намерама као и да активно учествују у свим одлукама. Истичем да 
од њих Координационо тело има веома велику подршку али смо ми увек отворени и спремни 
да помогнемо у свим питањима с којима се они сусрећу.   

Као што знате, Служба Координационог тела је у 2013. години поново расписала 
конкурс за доделу бесповратних средстава малим и средњим предузећима за износ од 60 
милиона динара. По спроведеном конкурсу укупно 22 привредника добили су средства и то : 
10 из општине Бујановац, 8 из Прешева и 4 из Медвеђе. У години пред нама, за ову намену 
издвојена су такође, средства од 60 милиона динара. Реализација овог програма од 
стратешког је интереса и има крајњи резултат који се односи на повећање запошљавања, 
ефикасније повезивање предузетника на локалном, регионалном, националном и 
међународном тржишту и унапређење производње у циљу економског раста.  
 

На Универзитету у Новом Саду студира 32 младих из Бујановца и Прешева које стипендира 
трећу годину за редом Служба Координационог тела, а износ стипендија је 45 хиљада динара 
месечно. Обзбеђене су и ове године пети пут за редом стипендије за средњошколце из 
социјално угрожених породица. Стипендију прима 284 ђака, а сваки средњошколац добија 
по шест хиљада динара сваког месеца до јуна ове године. Настављено је са организовањем 
Школе српског језика за младе у Прешеву и Бујановцу. Ученицима основних школа у 
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи сваког 01. септембра поклањамо школске торбе и у њима 
прибор. До сада смо обрадовали пет генрација ђака првака односно преко 5 500 малишана. 
Служба Коодинационог тела последње три године осмишљава и пројекте у области 
високошколског образовања. У Медвеђи је још 2009. године отворена одељења Правног и 
Економског факултета у Нишу. За студенте албанске националности обезбедили смо превод 
највећег броја уџбеника за прве три године, а сваке године додељивали смо једнократне 
стипендије од седам хиљада динара за студенте који остваре услов за наредну годину студија. 
Одељење Еконосмког факултета из Суботице уписало је ове године трећу генерацију 
студената а за потребе студената који наставу похађају на албанском обезбедили смо превод 
уџбеника.   

Служба Координационог тела допринела је са Националним саветом Албанаца, у последње 
три године, обезбеђивању 88 уџбеника на албанском језику за ђаке основних школа. Поред 
помоћи коју пружамо за образовање, Координационо тело обезбеђује и финансијска средства 
за локалне самооуправе, додељује једнократну помоћ за угрожене породице.  



     

 

 

Економски развој Прешева, Бујановца и Медвеђе један је од кључних приоритета 
Координационог тела и Владе Републике Србије.  Као наставак активности на подстицању 
економског развоја и привлачењу инвестиција у априлу прошле године одржан је први 
Сајам инвестиционих потенцијала у Београду. Од почетка прошле године Координационо 
тело посвећено реализује активности оживљавања некадашњег стожера економског развоја 
Бујановца, друштвеног предузећа „Гумопластика“. Над овим предузећем покренут је 
стечајни поступак 1998. године. Заједничким напорима Владе Србије и Координационог тела 
„Гумопластика“ је после 15 година изашла из стечаја. Наредни корак је проналажење 
инвеститора у циљу оживљавања производне делатности. 

Ово су само неки од наших заједничких успеха у 2013. години. Желим да најавим наставак 
политике Координационог тела у области економског опоравка и запошљавања као и 
образовања и рада са младима, запошљавања и подршке развоју цивилног сектора. 

Захваљујемо се медијима који прате сваку нашу активност. Нашу изузетно добру сарадњу 
наставићемо и у периоду пред нама. 
 
Посебну пажњу Координационо тело ће усмерити на оснаживање и развој привреде и 
омогућавање економског развоја општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

Позивам све грађане, представнике локалне самоуправе, политичке странке и удружења да 
уз помоћ надлежних државних органа, уз пуно поштовање Устава, закона и међународних 
конвенција поштујући једнако права али и обавезе, заједнички решавамо сва питања која се 
тичу живота и рада и унапређења квалитета живота. Са надом да ћемо заједничким радом 
учинити живот људи у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи бољим, срећнијим и 
перспективнијим, желим Вам личну, породичну и професионалну срећу. 

 
 
Желим Вам успешну 2014. годину. 
 
                                                                                                                          С поштовањем 
                                                                                                             
                                                                                                                              Председник 
 

        Проф др Зоран Станковић 


