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Информација о активностима Координационог тела (септембар 2007 – март 2008) 
 
 

 
Након промена у августу 2007. године, Координационо тело за Прешево, Бујановац и 
Медвеђу  је иницирало и спровело низ активности у циљу постизања дуготрајног развоја 
три општине на југу Србије. Имајући у виду да су сарадња са међународним 
организацијама и партнерима из владиних институција приоритети Координационог тела и 
три општине, Координационо тело је одлучило да сачини информацију о најважнијим 
реализованим активностима, као и о плановима за наредни период. Циљ обавештавања 
домаћих и страних организација и партнера јесте да подстакне размену информација и 
унапреди сарадњу у циљу ефикасне употребе ресурса.     
 
Главне активности Координационог тела у периоду од  септембра 2007. године до марта 
2008 године: 
 
Побољшање комуникације између Владе и  локалних заједница: 
 

• Координационо тело је на отворен и транспарентан начин запослило два нова 
радника у својим канцеларијама у Бујановцу и Прешеву у циљу побољшања 
комуникације са албанском заједницом. Конкурс за та два радна места је објављен 
у свим локалним медијима, а  на  њега се  јавило  преко 60  кандидата из Прешева 
и Бујановца,  док је 15 кандидата  позвано на разговор за посао.   
 

• Након опсежног конкурсног поступка, као и постука избора кандидата, 
Координационо тело је запослило два нова радника, Дритона Реџепија 
(Бујановац) и Сељами Бекташија (Прешево).     

 
• Захваљујући  подршци председника Координационог тела Расима Љајића,  ово 

тело је повећало присутност на југу Србије. Директор Координационог тела и 
његови сарадници су  редовно посећивали ове три општине.  

 
• У настојању да побољша сарадњу са локалним самоуправама у Прешеву, 

Бујановцу и Медвеђи, као и са Владом Републике Србије, Координационо тело 
је одржало састанке са следећим министарствима: Министарством економије и 
регионалног развоја, Министарством здравља, Минстарством правде, 
Министарством унутрашњих послова, Министарством културе, Министарством 
образовања, Министарством  телекомуникација, као и са Канцеларијом за 
Национални инвестициони план (НИП), Републичком радиодифузном  агенцијом 
(РРА) и Републичком агенцијом за  телекомуникације (РАТЕЛ). 

 
• Састанци које је Координационо тело, као посредник, организовало између 

министарстава и представника општина Прешево, Бујановац и Медвеђа 
резултирали су значајним бројем успешно решених питања, на пример 
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Министарство пољопривреде је помогло Прешеву, Бујановцу и Медвеђи да 
учествују на међународном Новосадском  сајму, Бујановац је успешно конкурисао 
за  пројекте који се финансирају из НИП-а, Медвеђа  је успоставила редовну 
комуникацију са Министарством здравља, одложена је приватизација 
мултиетничких медија, итд.    
 

• Координационо тело стимулише и помаже укључивање Прешева, Бујановца и 
Медвеђе у одговарајуће организације и институције, као на пример, Сталну 
конференцију градова и општина. Стална конференција је дала начелну сагласност 
да се Бујановац, након локалних избора, укључи у нови Одбор за регионални развој 
и да организује први састанак овог одбора.      

• Да би осигурало редовно ажурирање информација о активностима и ситуацији у 
општнама на југу Србије, Координационо тело је обновило свој вебсајт 
(www.kt.sr.gov.yu) и отпочело свакодневно објављивање вести.  
 

Инфраструктура и остале активности: 
 

• Влада Републике Србије је из буџета издвојила 310 милиона динара (око 3.8 
милиона евра, то јест 6 милиона америчких долара) за суфинансирање  
инфраструктурних пројеката у ове три општине у 2008 години. У последњих 
неколико месеци  отпочети су  важни инфраструктурни пројекти да би се грађанима 
Прешева, Бујановца и Медвеђе обезбедили добри путеви, водовод, модерне школе 
итд.  
 

• Координационо тело је покренуло питање изградње ванболничког породилишта у 
Прешеву, што су представници албанске заједнице навели као један од 
приоритета. Након година преговора између министарства здравља и општинских 
званичника, Координационо тело је успешно посредовало у вези са мерама које би 
требало да  се предузму у будућности  да би се успешно завршио пројекат 
изградње ванболничког породилишта. Представници Министарства здравља су 
исказали велико интересовање и разумевање за решавање овог проблема. 
 

• Координационо тело је отпочело сачињавање предлога “Стратегије развоја 
Координационог тела за период од 2008 до 2010 године”. Стратегија се заснива 
на анализама и стратешким документима сачињеним од 2001. године до данас, на 
бројним састанцима са свим кључним партнерима  у ове три општине, као и на  
округлим столовима одржаним са представницима политичких партија и цивилног 
друштва Прешева, Бујановца и Медвеђе. Координационо тело је ставило посебан 
нагласак на укључивње представника  локалних политичких партија и цивилног 
друштва у процес израде Стратегије, а са циљем прикупљања релевантних и 
тачних информација. Стратегија се састоји од пет делова: политичког и економског 
контекста, анализе стања у друштву, култури и привреди (укључујући медије и 
организације цивилног друштва), сарадње са међународним организацијама и 
акционих планова по областима. Стратегија ће бити доступна српском, енглеском и 
албанском језику.        
 

Сарадња  са међународном заједницом: 
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• Настојећи да активно сарађује са организацијама цивилног друштва, 
Координационо тело је, преко Светске банке, обезбедило три половна компјутера 
за следеће НВО: Зелени свет (Прешево), Суседи за мир (Бујановац) и Културни  
центар (Медвеђа).  
 

• У сарадњи са Програмом опоравка и развоја општина (МИР2), који спроводи 
Програм за развој Уједињених нација (УНДП), Координационо тело је организовало 
такмичење основних школа из Пчињског и Јабланичког округа у цртању за 
календар за 2008. годину. Примљено је преко 1600 радова ученика из 49 основних 
школа из свих 13 општина на југу Србије. Директор Координационог тела, Ненад 
Ђурђевић, и директор МИР2 програма, Том Торогуд, су уручили награде најбољим 
учесницима. Укупно је награђено 13 ученика.      

 
• Координационо тело је, по први пут од свог настанка, створило конзорцијум са 

Службом за  људска и мањинска права Владе Републике Србије, Агенцијом за 
развој  Прешева и Бујановца (ПБДА), Међународном организацијом за  миграције 
(ИОМ), и са НВО “Иницијативе” (Прокупље), да би конкурисало за  финансијска 
средства код Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) у циљу реализације 
пројекта реадмисије. Узимајући у обзир да се процењује да ће се 2008. године 
скоро 4500 српских грађана, који су током и након ратова нашли уточиште у 
Швајцарској, вратити у општине на југу Србије, очекује се да ће процес реадмисије 
довести до озбиљног оптерећења у општинама у којима већ постоје привредни 
проблеми. Стога би пројекат требало да обезбеди полазне основе за успешно 
решавање овог проблема. 

 
• У сарадњи са Светском банком/Саветодавном службом за страна улагања (ФИАС) 

и Агенцијом за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА), Координационо тело је 
укључило Прешево, Бујановац и Медвеђу у Обуку за маркетинг и промоцију 
општина, која ће обезбедити основне инструменте за промоцију општина код 
министарстава, међународних организација и потенцијалних инвеститора.      

 
• Захваљујући програму активности за привредни развој општина, који финансира 

УСАИД, Координационо тело је повезало Прешево, Бујановац и Медвеђу са 
развијенијим општинама Врање, Крушевац и Лозница, како би те општине помогле 
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи око сачињавања својих презентација које 
упућују Јасни Матић, државном секретару за међународне економске односе у 
министарству за економију и привредни развој и агенцији СИЕПА.    
 
 

Циљ Координационог тела је да, кроз партнерство са другим министарствима Владе 
Републике Србије, међународним организацијама и владама страних земаља, допринесе 
дуготрајном 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.     
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