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Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа представља извештај о 
активностима у периоду од марта до октобра 2009. године. Два изузетно значајна догађаја обележила су период 
за који је извештај састављен:

• Потписивање Споразума о принципима реконструкције  
Координационог тела за општине Прешево, Бујановац  
и Медвеђа чиме су се политички представници албанске 
националне заједнице поново укључили у рад тела.

• Отварање високошколских јединица Правног и Економског 
факултета нишког универзитета у Медвеђи.

Координационо тело у претходном периоду забележило је значајне успехе у односу на дефинисане приоритете
Укратко: 

a) У области политике – Представници албанских политичких партија су се укључили у рад Координационог 
тела.  Потписан је Споразум о приниципима реконструкције Координационог тела и Одлука о реорганизацији 
тела како би се побољшала ефикасност у раду.

б) У области економије – Координационо тело је самостално и у сарадњи са другим релевантним министарствима 
Владе Републике Србије до октобра 2009. године уложило преко 250 милиона динара у побољшање инфраструктуре 
како би се оснажила привреда ових општина.  Координационо тело наставило је да ради на укључивању Прешева, 
Бујановца и Медвеђе у различите међународне и домаће економске пројекте.

в) У области интеграција – Координационо тело је у сарадњи са Министарством просвете и уз финансијску 
подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) створило услове да студенти са југа Србије студирају 
на свом матерњем језику.  Отварање високошколских установа у Медвеђи са наставом на српском и албанском 
језику је један од кључних предуслова за интеграцију Албанаца у друштвене токове Републике Србије.  Уз то, 
Координационо тело је до октобра 2009. године уложило око 14 милиона динара у омладину и омладинске 
пројекте, у цивилно друштво и као помоћ социјално најугроженијим категоријама.

г) У међународним односима – Свакодневном комуникацијом и принципом „отворених врата“ који подразумева 
да Служба Координационог тела и њен председник Милан Марковић увек стоје на располагању својим страним 
партнерима постигнута је боља координација са међународним партнерима и одлична сарадња у циљу побољшања 
услова живота у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.
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д) У комуникацији са јавношћу – Служба Координационог тела наставља да континуирано објављује извештаје 
о свом раду који се шаљу на адресу свих медија, Владе Републике Србије, међународне партнере и остале, а 
објављују се и на сајту Координационог тела за све заинтересоване грађане.

Координационо тело настоји да реши све препознате проблеме и приоритете, те ће у наредном периоду пажња 
бити усмерена на следеће активности: 

е) У области политике – Формирање мултиетничке власти у Прешеву и Бујановцу и укључивање албанске заједнице 
у државне институције, како је дефинисано Споразумом о приниципима реконструкције Координационог тела.

ђ) У области интеграција – Завршетак Студије изводљивости за отварање високошколских установа у Бујановцу 
и Прешеву са наставом на српском и албанском језику.  

Главне активности Координационог тела у протеклом периоду:

• Представници албанске националне заједнице поново у Координационом  телу – Председник 
Координационог тела Владе Републике Србије за 
општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, министар 
Милан Марковић, народни посланик у Скупштини 
Републике Србије, Риза Халими и тадашњи шеф Мисије 
ОЕБС у Србији, амбасадор Ханс Ола Урстад, потписали 
су 27. марта Споразум о принципима реконструкције 
Координационог тела за општине Прешево, Бујановац 
и Медвеђа. Председник Координационог тела, 
Милан Марковић, народни посланик Риза Халими, 
председници општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, 
председник Скупштине општине Бујановац и директор 
Службе Координационог тела, потписали су и Одлуку 

о реорганизацији и надлежностима Координационог тела.  Потписивању су присуствовали тадашњи 
амбасадор САД у Србији и представници британске амбасаде у Београду.  Потписивању су присуствовали 
и државни секретар у Министарству правде, Слободан Хомен, републички омбудсман, Саша Јанковић, 
потпредседници Координационог тела Душан Спасојевић, Дејан Јовановић и Сима Газикаловић.  Текст 
Споразума и Одлука о реорганизацији и надлежностима Координационог тела доступни су на интернет 
сајту Службе на  www.kt.gov.rs. 

• Одржане четири седнице Председништва Координационог тела – Од потписивања Споразума о 
укључивању албанских представника, одржане су четири седнице Председништва Координационог тела 
Владе Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа од којих три у Београду (април, септембар и 
октобар) и једна у Бујановцу (мај).  Свим седницама су председавали председник Координационог тела, 
министар Милан Марковић и његов заменик, председник општине Бујановац, Шаип Камбери.  Ужи састав 
тела чине и народни посланик Риза Халими, потпредседници тела Дејан Јовановић, Душан Спасојевић и 
Сима Газикаловић, председници општина Прешево и Медвеђа, Рагми Мистафа и Слободан Драшковић, 
председници Скупштина општина као и директор Службе Координационог тела, Ненад Ђурђевић.  На 
првом састанку Председништва усвојен је Пословник о раду Координационог тела и формирано је шест 
радних група: (1) за привреду и инфраструктурни развој; (2) за политичке и друштвене интеграције; 
(3) за безбедност и правосуђе; (4) за јачање капацитета локалних самоуправа и њихово оспособљавање 
за одржив развој; (5) за образовање, културу, информисање, спорт и омладину; и (6) за здравство и 
социјалну политику.  Радна група за образовање, културу, информисање, спорт и омладину формирана 
је у априлу 2009. године и до сада се састала четири пута.  На састанку председништва одржаном 19. 
октобра договорено је формирање преосталих радних група до краја октобра 2009. године.
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• 158 милиона динара од Координационог тела за инфраструктурне пројекте – До октобра 2009. године, 
Влада Републике Србије је преко Координационог тела 
уложила око 158 милиона динара за инфраструктурне 
пројекте у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи (путеве, 
школе, струјну мрежу и остало). До краја године, 
Координационо тело ће финасирати пројекте са додатних 
68 милиона динара.  У Прешеву је до сада уложено око 61 
милион динара за 14 пројеката. У Бујановцу је уложено 
око 59 милиона динара за 7 пројеката, док је у Медвеђу 
уложено око 38 милиона динара за 10 пројеката. 

 

• 76 милиона динара од Министарства за НИП – У сарадњи са Координационим телом, Министарство за 
НИП је у оквиру Програма развоја инфраструктуре у 40 најнеразвијенијих општина у Републици Србији, 
одобрило 76 милиона динара за пројекте у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи за 2009. годину.  Општини 
Бујановац одобрено је 34 милиона динара за наставак изградње средње стручне школе „Сезаи Сурои“.  
Бујановац је добио и додатних 10 милиона динара као стимулацију за добар рад у складу са критеријумима 
које је прецизирало Министарство за НИП.  Медвеђа је добила 5 милиона динара за реконструкцију дела 
Јабланичке улице, док је Прешеву одобрено 27 милиона динара за пројекат електроснабдевања насеља 
„Железничка станица“ у Прешеву.

• Отворени радови на реконструкцији центра града у Прешеву и електрификацији дела Бујановца – 
Председник Координационог тела, Милан Марковић је 1. септембра са председником општине Прешево, 
Рагми Мустафом отворио радове на реконструкцији центра града.  Истог дана Милан Марковић је у 
Бујановцу са Шаипом Камберијем, председником општине отворио радове на електрификацији дела 
општине. “Ови радови имају двоструки значај. Један је индустријски, јер је овде планирана индустријска 
зона, а други је обезбеђивање струје и легалних прикључака за оближње ромско насеље”, изјавио је 
Марковић.

• Настављена је сарадња између Координационог тела и Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде – У марту су Министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Саша Драгин и директор 
Службе Координационог тела, Ненад Ђурђевић предали 
садни материјал, донацију Министарства, на даљу 
дистрибуцију за општине Бујановац, Медвеђа и Прешево.  
Предато је 11 тона јечма, шест тона овса и више од тоне 
кукуруза.  Такође, предато је и 10.000 лозних калемова, 
4.900 садница воћа (јабука, крушка, вишња, трешња, 
шљива, малина) и 210 породичних пакета семена разног 
поврћа за окућницу.

• Отворен факултет у Медвеђи – 12. октобра 2009. године, председник Владе Републике Србије, Мирко 
Цветковић је у Медвеђи свечано отворио јединице Економског и Правног факултета Универзитета у 
Нишу.  Том приликом, председник Координационог тела Милан Марковић и министар просвете Жарко 
Обрадовић поделили су индексе првој генерацији студената.  Церемонији су присуствовали заменик 
амбасадора Сједињених Америчких Држава, Трој Петерсон и Шеф Мисије ОЕБС у Србији, Димитриос 
Кипреос. Овај догађај окупио је високе представнике међунароне заједнице, као и представнике локалних 
самоуправа и цивилног друштва из Пчињског и Јабланичког округа.  Отварање факултета у Медвеђи 
један је од стратешких приоритета Координационог тела и Владе Републике Србије.  Циљ овог пројекта 
је оснаживање свих етничких заједница и квалитетно образовање на српском и албанском језику.  Настава 
на Правном и Економском факултету нишког универзитета у Медвеђи биће организована на матерњим 
језицима студената српске и албанске заједнице.  Иницијативу Координационог тела Владе Републике 
Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа подржало је Министарство просвете које је кључно 
допринело отварању ова два факултета.  Отварање факултета финансијски је помогла Америчка агенција 
за међународни развој (USAID), а пројекат је подржала и Мисија Организације за европску безбедност и 
сарадњу (ОЕБС) у Србији.
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• Додељена средства на конкурсима Службе Координационог тела – Комисија Службе Координационог 
тела донела је одлуку о финансирању пројеката на конкурсу за реализацију пројеката удружења грађана 
у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа у 2009. години, као и о финансирању пројеката у оквиру 
Програма о распореду и коришћењу средстава за програме остваривања и унапређења социјалних и 
мањинских права и посебности у 2009. години на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.  
На конкурсу за финансирање пројеката удружења грађана од планираних 3.000.000,00 динара додељено 
је 2.358.748,5 динара.  На конкурс је стигло 25, а Служба Координационог тела одобрила је средства за 
пет пројеката.  На конкурсу за финансирање пројеката у оквиру Програма о распореду и коришћењу 
средстава за програме остваривања и унапређења социјалних и мањинских права и посебности у 2009 
години на подручју општина Прешево, Бујановац и Медвеђа од планираних 9.000.000,00 динара додељено 
је 8.696.224 динара.  На конкурс је стигло 25, а Служба Координационог тела одобрила је средства за 
седам пројеката.  Обе ранг листе налазе се на интернет сајту Координационог тела.  Нови конкурс биће 
расписан до краја октобра 2009. године. 

• Координационо тело доделило 152 стипендије – У складу са јасно дефинисаним критеријумима 
конкурса за ученичке стипендије и расположивим буџетом, Координационо тело доделило је стипендије 
за 152 ученика – 58 из Прешева, 55 из Бујановца и 39 из Медвеђе.  Укупна вредност додељених ученичких 
стипендија за ову годину је 3.040.000 динара.  Стипендије су добили сви ученици без оба или једног 
родитеља и ученици тешког материјалног стања, а уз одговарајући постигнут успех у претходном 
школовању.  Укупно 819 ученика средњих школа, од којих 444 из Прешева, 256 из Бујановца и 119 из 
Медвеђе, пријавило се на конкурс који је Координационо тело Владе Републике Србије расписало 25. 
јуна 2009. године.  Ово је прва година од оснивања Координационог тела за општине Прешево, Бујановац 
и Медвеђа да су у буџету распоређена средства за ученичке стипендије.  Овакве активности у складу су 
са четири приоритета Координационог тела: образовање, социјална питања, економски развој и јачање 
капацитета невладиног сектора у овим општинама.

• 6 милиона динара за једнократну помоћ особама са посебним потребама, самохраним мајкама 
и деци без родитеља – За једнократну помоћ особама са посебним потребама, самохраним мајкама и 
деци без родитеља, Координационо тело за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, до краја године, 
на рачуне ове три општине уплатиће шест милиона динара. Трансфер првог дела  средстава, по милион 
динара за сваку општину, реализован је до половине септембра, а други милион свака општина добиће у 
последњем тромесечју године. Пре него што добију новац општине су дужне да формирају комисије за 
доделу средстава у којима ће Служба Координационог тела имати по једног представника. Координационо 
тело се одлучило на овај потез јер у тешкој економској кризи највише страдају неразвијене општине, а 
последице најпре осете социјално најугроженији становници тих општина.

• Координационо тело поделило наставни прибор првацима из Прешева, Бујановца и Медвеђе – 
Координационо тело је у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа поделило 1.300 торби са потребним 
школским прибором.  Вредност сваког појединачног пакета школског прибора је 2.100 динара. Председник 
Координационог тела, Милан Марковић, првог дана школске године, поделио је у Прешеву и Бујановцу 
свим првацима школске торбе са прибором.  У Прешеву је прибор добило 600, а у Бујановцу 603 ученика.  
Милан Марковић је школске торбе деци делио са председницима општина Прешево и Бујановац, 
Рагмијем Мустафом и Шаипом Камберијем.  Марковић је најавио нова ангажовања Координационог 
тела на помоћи ученицима и школама.  Мустафа и Камбери су изразили задовољство акцијом.  Ранчеве 
са потребним школским прибором за 97 ђака првака у О.Ш. „Горња Јабланица“ у Медвеђи уручио је 
потпредседник Координационог тела, Сима Газикаловић заједно са председником општине Слободаном 
Драшковићем. У неразвијеној општини као што је Медвеђа ово је значајно олакшање за сваку породицу 
из које дете полази у школу.

• Одржан састанак са министром просвете, Жарком Обрадовићем – 25. септембра, одржан је састанак 
председника општина Прешево, Бујановац и Медвеђа и министра просвете Жарка Обрадовића. Састанак 
је иницирао председник Координационог тела, Милан Марковић у циљу сагледавања најважнијих 
проблема из области просвете у поменуте три општине.  Министар Марковић је још једном напоменуо 
да је Координационом телу питање образовања и улагања у младе људе приоритет на којем ће радити 
у сарадњи са министраством просвете и другим одговорним институцијама.  Министар Обрадовић је 
истакао да председници три општине у министарству просвете имају партнера и да је министарство 
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просвете спремно да сва питања решава на конструктиван и ефикасан начин. Председници три општине 
су изразили задовољство састанком са министром Обрадовићем и министра Обрадовића су упознали са 
најважнијим проблемима у области просвете. На састанку је закључено да ће сви проблеми бити решавани 
заједничким договором и да ће сарадња бити интезивно настављена до решавања свих проблема.

• Рачунари за школу у Бујановцу и факултет у Медвеђи – У оквиру акције “Хиљаду рачунара за школе 
у Србији”, председник Координационог тела за југ Србије и генерални директор ЈП ПТТ саобраћаја 
„Србија“ Горан Ћирић уручили су 18. септембра ове године ОШ „Бора Станковић“ у селу Кленике, 
општина Бујановац, седам рачунара и два штампача за информатички кабинет основне школе “Бора 
Станковић”.  Министар Марковић је изразио је захвалност ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ на донацији.  
Министар је руководству школе обећао решавање проблема са прилазним путем, и најавио је да ће ускоро 
почети асфалтирање локалних саобраћајница на подручју околних села.  Директор ЈП ПТТ саобраћаја 
„Србија“ Ћирић је навео да је један од проблема јужне Србије и технолошко заостајање, и додао је да ће 
ова донација бити “прозор у свет” и начин да се деца упознају са другим народима, њиховим културама и 
новим знањима. Поред тога, на иницијативу Координационог тела, Дирекција за робне резерве донирала 
је 15 рачунара, док је Министарство за државну управу и локалну самоуправу донирало четири рачунара 
за студенте Правног и Економског факултета у Медвеђи.

• „Коло“ у Бујановцу и Медвеђи – Посредством Координационог тела, а у оквиру пројекта „Србија у 
Србији“, чији је циљ равномеран развој културе на територији целе Србије, односно приближавање 
врхунских уметничких програма свим грађанима Србије, Министарство културе Републике Србије је 
организовало гостовање ансамбла „Коло“ у Бујановцу и Медвеђи. Национални фолклорни ансамбл »Коло“ 
први пут је у Дому културе „Вук Караџић“ у Бујановцу одржао концерт, а у програму су се представили 
српски и албански фолклорни ансамбли.  Концерт је отворио министар културе Небојша Брадић. 

• Посета министра културе Небојше Брадића Бујановцу – Министар Брадић је поводом гостовања 
ансамбла „Коло“ у Бујановцу обишао археолошки локалитет „Кале“, у селу Кршевица, а разговорао 

је и са председником општине Бујановац и замеником 
председника Координационог тела за југ Србије, 
Шаипом Камберијем.  Министар Брадић је том приликом 
изјавио да ће његово министарство настојати да помогне 
пројекат мултикултуралности у региону југа Србије, 
a посебно медијима на српском и албанском језику.  
Министар Брадић је у Прес центру Координационог тела 
у Бујановцу разговарао са представницима медија са 
југа Србије.  О проблемима медија и новинара говорила 
је Надежда Гаће, председница Независног удружења 
новинара Србије(НУНС), која је, између осталог, рекла 
да је ово удружење покренуло Фонд за помоћ медијима 

и новинарима у економској кризи.  О тешком положају локалних медија са југа Србије говорио је и 
Вукашин Обрадовић, главни и одговорни уредник и власник недељника „Новине врањске”.

• „Петар Пан“ у Бујановцу и Прешеву – После скоро деценије, малишани у Бујановцу и Прешеву су 
током априла били у прилици да се друже са члановима 
позоришта „Трупа изa кулиса,“ које је извело представу 
„Авантуре Петра Пана“. Гостовање новосадског 
позоришта организовано је под покровитељством 
Координационог тела за општине Бујановац Прешево 
и Медвеђа, а улаз за децу и њихове учитеље био је 
бесплатан. Представу је у два града видело око 750 
ученика нижих разреда основних школа. 
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• „Пећа и вук“ у Бујановцу и Медвеђи – Након одличног пријема „Петра Пана“, прве дечје представе 
која је после низа година одиграна у Бујановцу и Прешеву, Координационо тело Владе Републике Србије 
за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, у циљу оснаживања културних и образовних садржаја за 
најмлађе, организовало је 11. јуна у Бујановцу и Медвеђи представу „Пећа и вук“, у извођењу Дувачког 
квинтета Београдске филхармоније. Гостовање Дувачког квинтета Београдске филхармоније у Бујановцу 
и Медвеђи са симфонијском бајком „Пећа и Вук“ је, по мишљењу самих извођача, феноменално 
прихваћено. 

• „Дани омбудсмана“ на југу Србије – Заштитник грађана Републике Србије (републички омбудсман) 
Саша Јанковић боравио је са сарадницима у Бујановцу, Прешеву и Медвеђи, 26. и 27. маја и са грађанима и 

представницима локалних власти разговарао о највећим 
проблемима и унапређивању остваривања права грађана. 
Омбудсман је са председником Координационог тела, 
министром Миланом Марковићем и челницима ових 
општина, 26. маја у Бујановцу разговарао и о отварању 
канцеларије Заштитника грађана на југу Србије.  Током 
„дана омбудсмана“ на југу Србије заштитник грађана и 
његови заменици посетили су школе, центре за социјални 
рад, полицијске станице и друге јавне институције.  
Милан Марковић, председник Координационог тела,  
оценио  је да је за односе на југу Србије изузетно важно 
што ће „прва Канцеларија заштитника грађана ван 

Београда бити отворена у овим општинама на југу Србије“.  Канцеларије републичког омбудсмана биће 
отворене у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи пре краја године, а расписан је и конкурс за представнике 
Заштитника грађана у овим општинама ( http://www.ombudsman.rs/attachments/konkurs.doc). 

• Радна група за образовање, културу, информисање, спорт и омладину – Радна група је формирана у 
априлу 2009. године, а вођа групе је државна секретарка у Министарству просвете Тинде Ковач Церовић.  
Радна група за образовање, културу, информисање, спорт и омладину одржала је четири састанка.  Ова 
радна група настоји да оперативно реши проблеме из области образовања и културе, а већина приоритета 
ће бити дефинисана кроз Национални савет националне мањине.  Радна група је договорила да ће 
Министарство просвете уложити додатна средства у набавку компјутерске и друге опреме за школе у 
Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.  Договорено је организовање и полагање стручног испита за просветне 
раднике из Прешева, Бујановца и Медвеђе, а први круг испита је одржан у октобру месецу, док ће други 
круг бити организован у фебруару и марту 2010. године. Договорено је отварање канцеларије за стручни 
педагошки надзор у Бујановцу, а конкурс за ово место ће бити расписан до краја октобра 2009. године.  
Министарство просвете сагласно је са отварањем одељења на албанском језику за децу из Бујановца са 
сметњама у развоју.  Дискутовано је и о питању уџбеника и наставног плана и програма на албанском 
језику, као и о проблему недовољног броја запослених у школама у Прешеву. Министарство културе и 
Министарство омладине и спорта сложили су се да им чланови радне групе доставе предлоге захтева за 
пројекте и о тим предлозима биће разговарано на следећим састанцима радне групе.

Координационо тело је у континуираном контакту са међународним партнерима који су заинтересовани за стање 
на југу Србије у циљу побољшања квалитета живота у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Највећи успеси у протеклом периоду:

• Сарадња са Мисијом Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) – Мисија ОЕБС у 
Србији пружила је пуну подршку раду Координационог тела Владе Републике Србије. Најзначајнија 
подршка свакако је стручна помоћ у изради Студије изводљивости за отварање факултета у Бујановцу и 
Прешеву која је неопходна како би били анализирани све аспекти од важности за отварање високошколских 
институција у Прешеву и Бујановцу током 2010 и 2011. године.  Представници Мисије ОЕБС, као једна од 
страна потписника Споразума о принципима реконструкције Координационог тела, такође присуствују и 
састанцима Председништва Координационог тела.
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• Сарадња са Америчком агенцијом за међународни развој (USAID) на отварању факултета у Мевеђи 
– Координационо тело наглашава одличну сарадњу са Програмом за планирање и реаговање у ванредним 
ситуацијама и јачање економске сигурности, који финансира USAID.  Овај програм финансијски је 
подржао превођење уџбеника Правног и Економског факултета Универзитета у Нишу на албански 
језик.

• Нови пројекти на југу Србије – Уговоре о реализацији пројеката “Јачање  капацитета за инклузиван 
локални развој и јужној Србији” и “Промовисање одржања мира у јужној Србији” у Влади Србије су 

потписали председник Координационог тела, Милан 
Марковић и стални координатор Тима Уједињених 
нација у Србији Вилијам Инфанте. “У пројекат је 
уложено 7.920.000 долара, а спроводиће се на територији 
13 градова и општина Пчињског и Јабланичког округа. 
То су управо она места којима је помоћ и најпотребнија”, 
казао је Марковић. Он је прецизрао да ће се пројекти 
реализовати у Врању, Трговишту, Босилеграду, 
Владичином Хану, Сурдулици, Бојнику, Медвеђи, 
Лесковцу, Лебану, Власотинцу, Црној Трави, Прешеву 
и Бујановцу.  Вилијам Инфанте, директор канцеларије 
УНДП у Србији изразио је уверење да ће ова два пројекта 

допринети јачању мира на југу Србије. “Заједно са локалним властима на југу Србије радићемо на томе 
да институције буду доступне свима и да се њихов рад унапреди. Тако ћемо остварити и претпоставке за 
економски развој и унапредити квалитет живота грађана”, рекао је Инфанте.  Пројекат “Јачање капацитета 
за инклузиван развој у јужној Србији” трајаће три године, а средства од 5.420.000 долара обезбедиле су 
Шведска агенција за међународну развојну сарадњу, Швајцарска агенција за развој и сарадњу, Влада 
Норвешке и Програм за развој Уједињених нација (УНПД). Пројекат “Промовисање одржања мира у 
јужној Србији трајаће две и по године, а за његову реализацију обезбеђена су средства од 2,5 милиона 
долара из Фонда за развој миленијумских циљева развоја шпанске владе. Донатори из Швајцарске, 
Шведске и Шпаније најавили су да ће наставити да пружају помоћ Србији у јачању капацитета локалне 
управе и приближавању институција грађанима.

У области комуникације са јавношћу
Координационо тело објављује свој четврти извештај за јавност.  Извештај има за циљ информисања грађана 
Србије о раду Координационог тела, као и комуникацију са министарствима и агенцијама Владе Србије и 
међународним партнерима.  Координационо тело извештај шаље на преко 400 адреса локалним и међународним 
партнерима, а доступан је и на интернет страни Координационог тела   www.kt.gov.rs. 

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.

Координационо тело Владе Републике Србије
за општине Прешево, Бујановац и Медвеђa

Тел: 011 21 20 906
 011 21 20 907

Фах: 011 21 20 909

Е-маил:  offi ce@kt.gov.rs


