
03.12. 2012. Прешево и Бујановац

Прешево

08:30-09:00            Посета канцеларији Службе Координационог тела у Прешеву и упознавање са 
запосленима

09:00-09:45            Састанак са народним послаником Ризом Халимијем (састанак ће се одржати 
у канцеларији Службе Координационог тела у Прешеву)

Почетак догађаја снимиће медији

10:00-11:00             Састанак са председником Општине Прешево, Рагмијем Мустафом,  
замеником председника Општине Прешево, Скендером Дестанијем, председником Скупштине 
општине Прешево, Рамизом Љатифијем и начелницима општинских управа (састанак ће се 
одржати у просторијама општине Прешево)

Почетак догађаја снимиће медији

11:00-11:30            Састанак са шефовима одборничких група (Демократска партија Албанаца, 
Група грађана демократски препород, Демократска унија долине, Партија за демократско 
деловање и Демократска унија Албанаца) – састанак ће се одржати у просторијама општине 
Прешево

Почетак догађаја снимиће медији

11:45-12:15            Састанак са представницима српских политичких партија (канцеларија 
Службе Координационог тела у Прешеву)

Почетак догађаја снимиће медији

Бујановац 

13:00 -13:30             Потписивање уговора (Дом културе, мала сала)

13:30 -13:45             Изјаве за медије

14:00 – 15:00            Радни ручак са председником општине Бујановац, Нагипом Арифијем и 
председником Скупштине општине Бујановац, Хајредином Хидом (ресторан „Етно кућа“)

15:10 – 15:40            Састанак са замеником председника општине Бујановац, Др Стојанчом 
Арсићем (састанак ће се одржати у просторијама општине Бујановац)

Почетак догађаја снимиће медији



15:45 – 16:15            Састанак са шефовима одборничких група (Демократска партија, Група 
грађана „Стојанча Арсић“, Српска напредна странка, Партија за демократско деловање, Покрет 
за демократски прогрес, Демократска унија Албанаца и Коалиција „Избор за бољи Бујановац“)-
састанак ће се одржати у просторијама општине Бујановац

Почетак догађаја снимиће медији

16:20 – 16:50           Састанак са председником Националног  савета Албанаца, Галипом 
Бећиријем  (састанак ће се одржати у канцеларији Службе Координационог тела у Бујановцу)

Почетак састанка снимиће медији

16:55 – 17:25           Састанак са представницима ОЕБС-а из канцеларије у Бујановцу

04.12.2012. Meдвеђа

10:00–11:00  Састанак са председником општине Медвеђа, Слободаном                          
Драшковићем, замеником председника општине Медвеђа, Фљоримом Сахитијем, 
председницом Скупштине општине Медвеђа, Наташом Филић и начелницима општинске 
управе

Почетак догађаја снимиће медији

11:00 – 11:30          Састанак са шефовима одборничких група - Група грађана за Горњу 
Јабланицу, Партија за демократско деловање, Српска напредна странка, Уједињени региони 
Србије и Демократска странка

Почетак догађаја сминиће медији

11:30-12:00             Састанак са председницима општинских одбора у Медвеђи (Српска 
напредна сртанка, Уједињени региони Србије, Демократска станка, Нова Србија)  

12:00-12:15            Изјава за медије

12:20-13:05             Састанак са деканима Правног и Економског факултета и председником 
општине Медвеђа Слободаном Драшковићем (састанак ће се одржати у просторијама 
факултета)

13:15-13:45            Састанак са госпођом Анђом Перишић



ДОПУНА АГЕНДЕ ПОСЕТЕ ПОСЕТЕ ПРЕДСЕДНИКА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА 
ЗОРАНА СТАНКОВИЋА ЗА 03. ДЕЦЕМБАР ПРЕШЕВУ

С обзиром да није дошло до потврде од стране Ризме Халимија, народног 
посланика о сусрету са председником Координационог тела Зораном 
Станковићем, састанак се одлаже до даљег, а догађај-смимање сусрета који је 
према агенди био заказан за 09 часова се отказује. 

Молимо новинаре који ће пратити догађај посете Прешеву да надаље по агенди 
дођу на први сусрет који почиње у 10 часова у просторијама општине Прешево.


