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У складу са дефинисаним приоритетима и циљевима, Координационо тело забележило је 
значајне успехе у протеклом периоду:

a) У области политике – Потписан је споразум о мултиетничкој власти у Бујановцу. Поред 
председника Координационог тела министра Милана Марковића, документ су потписали 
председник општине Бујановац Шаип Камбери, председник Партије за демократско деловање 
Риза Халими, председник Партије за демократски прогрес Јонуз Муслиу, председник 
Демократске уније Албанаца Мејди Зећири, повереник Демократске странке – коалиција „За 
европску Србију Борис Тадић“ Саша Пешић и испред групе грађана „др Стојанча Арсић и др 
Миодраг Милковић“ Стојанча Арсић.

б) У области економије – Почетком децембра одржана је седница председништва 
Координационог тела на којој je присуствовала нова потпредседница, државна секретарка у 
Министарству економије и регионалног развоја Драгијана Радоњић-Петровић. Анализирана 
је економска ситуација у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Решавање проблема у 
економији ових општина приоритет је у раду Координационог тела. У складу са тим, договорено 
је да се почетком 2011. године одржи састанак привредника из ових општина са директорком 
Фонда за развој.

в) У области инфраструктурних улагања - У циљу оснаживања привреде у општинама 
Прешево, Бујановац и Медвеђа, Координационо тело је у 2010. години у инфраструктурне 
пројекте уложило 229.278.000,00 динара. 

У општину Прешево уложено је 91.948.590,00 динара за реконструкцију центра града, 
асфалтирање и реконструкцију путева у селима Рељане, Миратовац и Цакановац, Алигерце, 
Ораовица, Норча и Славујевац, асфалтирање локалног пута Жујинце-Буштрање, регулисање 
речног корита у селу Рајинце, реконструкцију саобраћајнице у селу Црнотинце, реконструкцију 
улица у насељу Железничка станица, адаптацију Дома културе „Абудла Крашница“ за потребе 
РТВ Прешево и факултета, као и за надградњу средње техничке школе „Прешево“. 

У општину Бујановац уложено је 100.341.068,00 динара за побољшање електроснабдевања 
у „Сектору 6“, асфалтирање путева кроз село Биљача и пута Лучане-Добросин, појачано 
одржавање путева у селима Дрежница, Света Петка и Куштица, замену столарије у основној 
школи „Бранко Радичевић“ и изградњу блока у средњој школи „Сезаи Сурои“, пољопривредне 
активности и рад на водоводу „Жбевац“. 

У општину Медвеђа уложено је 39.241.650,00 динара за изградњу локалног пута Петриље-
Мркоње, за изградњу корзоа и две улице, изградњу деонице Медвеђа-Црни врх и за одржавање 
локалних и махалских путева на теритироији ове општине.

Из НИП-а је издвојено 6.381.184,00 динара и то 2.996.728,00 за општину Прешево и 3.384.456,00 
за општину Медвеђа. 

г) У области интеграција – Координационо тело је у овом периоду расписало два конкурса за 
доделу средстава за пројекте цивилног друштва, помоћ социјално најугроженијим категоријама 
и за медије. Комисију за селекцију пројеката чине по један представник из сваке општине 
и три представника Службе Кординационог тела. На конкурсима Координационо тело је у 
овом периоду одобрило 9.844.028,73 динара за пројекте цивилног друштва и 3.615.260,10 за 
информисање. Укупан број пројеката које је Координационо тело подржало у овом периоду је 
31.  
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Координационо тело је, у сарадњи са републичким институцијама, омогућило отварање 62 
нова радна места на царини, у пореској управи и инспекцијским органима. Ово је велики 
корак у интеграцији мањинских заједница на југу Србије јер је створена могућност за њихову 
заступљеност у републичким институцијама.  

Стипендије за средњошколце из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа и средства за куповину 
школског прибора за ђаке прваке из ових општина, обезбеђени су и ове године . 

За социјално најугроженије Координационо тело доделило је свакој општини по два милиона 
динара. 

Координационо тело подржало је формирање Националног савета Албанаца који се бави 
питањима језика, информисања, образовања и културе ове националне заједнице. Успостављена 
је сарадња између Националног савета Албанаца и Координационог тела првенствено на 
решавању питања у образовању. 

У сарадњи са Заштитником грађана, Координационо тело подржало је отварање ове канцеларије 
у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи.  

д) У области образовања – Формирана је Посебна радна група за обезбеђивање услова за 
отварање високошколских установа у Прешеву и Бујановцу, која има задатак да утврди 
могућности за отварање високо-школских јединица на југу Србије. Посебну радну групу чине 
представници Министарства просвете, Координационог тела, Националног савета Албанаца, 
домаћи експерт за питања високог образовања и саветник Високог комесара за националне 
мањине при ОЕБС-у.

За студенте албанске националности који су уписали другу годину Економског и Правног 
факултета нишког универзитета одељења у Медвеђи, Координационо тело обезбедило је 
уџбенике на њиховом матерњем језику.  

ђ) У међународним односима – Координационо тело добило је подршку Високог комесаријата 
за националне мањине (ОЕБС) и Британске амбасаде у Београду за рад Посебне радне групе за 
обезбеђивање услова за отварање високошколских установа у Прешеву и Бујановцу . 

Координационо тело потписало је уговор са УНДП и постало имплементатор једне компоненте 
у оквиру трогодишњег ПБИЛД програма за инклузивни развој које, у сарадњи са локалним 
самоуправама Јабланичког и Пчињског округа, државним агенцијама, цивилним друштвом, 
спроводе различите агенције Уједњених нација.

е) У комуникацији са јавношћу – Служба Координационог тела континуирано обавештава 
јавност о свом раду објављујући извештаје и текстове на интернет презентацији Координационог 
тела, шаље извештаје о раду Влади Републике Србије, медијима и међународним партнерима.
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Главне активности Координационог тела у протеклом периоду
представљене су хронолошки:

Подршка мултиетничкој задрузи – Почетком јуна председник Координационог тела Милан 
Марковић посетио је село Левосоје у општини Бујановац, где је 
разговарао са члановима мултиетничке пољопривредне задруге 
„Југ Левосоје“. Својим мултиетничким саставом, ова задруга 
доказује да је сарадња Албанаца и Срба могућа. Задругари су 
на конкурсу Координационог тела добили средства за поправку 
механизације и набавку семена за пролећну сетву. 

Како би се подигли капацитети за производњу млека у општини 
Бујановац, министар Марковић је земљорадницима предложио сарадњу са Шабачком млекаром 
која ће донирати лактофризе за складиштење млека. 

На иницијативу Координационог тела и Министарства пољопривреде организован је састанак 
са власницима млекара из Прешева и Бујановца те је успостављена сарадња између ове 
мултиетничке задруге и локалне млекаре која откупљује вишкове млека по вишој цени него 
до сада.

Помоћ старијим грађанима Медвеђе – Почетком јула у Медвеђи је отворен дом за дневни 
боравак старих и изнемоглих особа. Пројекат у вредности од близу осам милиона динара 
реализован је средствима Министарства за рад и социјалну политику, Координационог тела 
Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и општине Медвеђа.

Млади глумци Албанци, Роми и Срби на музичком фестивалу „Егзит“ – У сарадњи 
са Координационим телом, Влада АП Војводине омогућила је извођачима мултиетничке 
позоришне  представе  „Ти и ја смо ми“ боравак на музичком фестивалу „Егзит“. Поред 
улазница за први дан фестивала,  свим учесницима и координаторима  пројекта обезбеђен  је 
боравак у Новом Саду. Ово је наставак добре сарадње Владе АП Војводине и Координационог 
тела, које је финансијски подржало пројекат „Ти и ја смо ми“.

Пројекат „Ти и ја смо ми“ прерастао је у омладински центар са седиштем у Бујановцу, који је 
реализовао мултиетнички пројекат и са младима из Кикинде.
 
Председник Координационог тела министар Милан Марковић разговарао са предсе-
дником Националног савета Албанаца Галипом Бећиријем – Председник Координационог 

тела и председник Националног савета Албанаца састали 
су се 13. јула у Бујановцу и разговарали о планираним 
активностима и будућој сарадњи савета и Координационог 
тела. На конференцији за медије, након састанка, председник 
Координационог тела Милан Марковић и председник 
Националног савета Албанаца Галип Бећири истакли су да су 
највећи проблеми, које су у домену решавања Националног 
савета, управо они из области образовања. 
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 Додељена средства на конкурсу Службе Координационог тела – Комисија Службе 
Координационог тела расписала је у јулу конкурс за реализацију пројеката удружења грађана 
у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Ово је четврти конкурс Службе Коордианционог 
тела чији је циљ јачање капацитета цивилног сектора у овим општинама.

На конкурс је пристигло укупно 38 предлога пројекта а средства у износу од 4.893.727,00 
динара одобрена су за реализацију 13 пројекта.  

Додељена су средства за пројекте који се баве обезбеђивањем уџбеника за социјално угрожену 
децу, едукацијом на тему трговине људима, позориштем и филмом, уређивањем школских 
дворишта, мониторингом медијског извештавања и народним обичајима.  

Посебна радна група за испитивање могућности високог образовања на југу Србије 
– На основу препорука из Студије изводљивости и одлуке 
министра просвете Жарка Обрадовића, а на иницијативу 
Координационог тела, формирана је Посебна радна група која 
се бави обезбеђивањем  услова за високо-школско образовање 
у Прешеву и Бујановцу. Конститутивни састанак Посебне 
радне групе одржан је у јулу.

Посебну радну групу чине представници Министарства 
просвете, Координационог тела, Националног савета Албанаца, домаћи експерт за питање 
образовања и саветник Високог комесара за националне мањине. Задатак Посебне радне групе 
је да утврди могућности и припреми препоруке у вези са отварањем високо-школске јединице 
на југу Србије.

У досадашњем раду чланови радне групе усвојили су препоруке у вези са утврђивањем области 
и нивоа студија, локацијом будуће високошколске јединице и дали су процену броја студената. 
За наредну годину планирано је да се за 80-100 студената у Бујановцу отвари одељење 
Економског факултета Универзитета у Нишу.

Како би сазнали више о искуствима и стекли увид у различите моделе организовања високог 
образовања у мултиетничким срединама, чланови Посебне радне групе су крајем новембра били 
у тродневној посети Војводини, која је организована у оквиру ПБИЛД програма Уједињених 
нација. Чланови Посебне радне групе посетили су Високу школу струковних студија за 
образовање васпитача (Нови Сад), Економски факултет (Суботица), Учитељски факултет 
(Суботица), Филозофски факултет (Нови Сад), и састали се  са Мирославом Весковићем ректором 
Универзитета у Новом Саду и покрајинским секретаром за образовање Золтаном Јегешом. Сви ови 
састанци пружили су увид у различите начине организовања високошколске наставе, који прате 
законске оквире и позитивне прописе Републике Србије, те дали основ за дефинисање најбољег 
модела који може да буде примењен на југу Србије, у складу са могућностима и потребама.
  
Током посете чланови Посебне радне групе састали су се са представницима националних 
савета Мађара, Румуна и Словака, покрајинским секретаром за културу Милорадом Ђурићем, 
покрајинским омбудсманом Аником Мушкињом-Хајнрих, покрајинским секретаром за прописе, 
управу и националне мањине Андором Делијем и Александром Вујић из Војвођанског центра 
за људска права.

Састанци Посебне радне групе одржавају се најмање једном месечо.
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Отворен дневни боравак за децу са посебним потребама – Удружење родитеља деце и 
омладине са посебним потребама из Прешева у јулу је у овом граду отворило дневни боравак 
за децу са посебним потребама, чији рад је омогућило Координационо тело. Отварању дневног 
боравка присуствовао је председник Координационог тела министар Милан Марковић који је 
разговарао са председником удружења Зејнијем Имеријем, васпитачицама, децом и њиховим 
родитељима који су исказали задовољство што је њиховој деци омогућено да бораве ван куће, 
да кроз дружење са другом децом и уз помоћ стручних лица стичу нова знања и вештине. У 
знак захвалности, деца су министру Марковићу поклонила цртеже, а председник удружења 
уручио је министру захвалницу за досадашњу подршку.
 
Уручен школски прибор ђацима првацима – Координационо тело је за 1200 ђака првака из 

општина Прешево, Бујановац и Медвеђа обезбедило бесплатан 
школски прибор вредан око 3,7 милиона динара. Донацију 
је министар Марковић, заједно са председницима општина 
Прешево и Бујановац и председником Националног савета 
Албанаца, уручио ученицима основних школа „Девети мај“ 
и „Вук Караџић“ у општини Прешево и „Мухарем Кадриу“ 
и „Драгомир Трајковић“ у општини Бујановац. Приликом 
доделе овог вредног поклона председник Координационог 

тела се првацима обратио на српском и албанском језику, пожелевши им пуно среће и успеха 
у школовању.

Отворен спортски терен и ђачка кухиња у Левосоју – Председник Координационог тела 
министар Милан Марковић је почетком септембра у селу Левосоје (општина Бујановац) у 
основној школи „Вук Караџић” отворио спортски терен и ђачку кухињу. Средства за изградњу 
терена обезбедио је „Телеком”, а кухињу је опремило ЈП ПТТ саобраћаја Србије. Отварању 
спортског терена присуствовао је и председник општине Бујановац Шаип Камбери који је 
подржао акцију Координационог тела. 

Отворен реконструисани центар Прешева – Председник Координационог министар Милан 
Марковић, министар без портфеља Сулејман Угљанин и виши саветник директора мисије 
УСАИД у Србији Арт Фланаган, 21. септембра отворили су реконструисани центар Прешева 
у који је уложено 43 милиона динара. Поплочани су тротоари, постављене клупе и фонтане, 
замењена водоводна и канализациона мрежа. Председник општине Прешево Рагми Мустафа 
уручио је захвалнице  општине инвеститорима који су омогућили да Прешево добије центар 
града какав и заслужује.  Марковић, Мустафа, Угљанин и Фланаган посадили су два стабла у 
уређеном центру Прешева.

 Одржана седница Председништва Координационог тела – У понедељак 4. октобра 
одржана је седница председништва Координационог тела. Председник Координационог 
тела министар Милан Марковић говорио је о најбитнијим догађајима у периоду између две 
седнице и посебно се осврнуо на резултате рада Координационог тела у последњих 8 месеци. 
Као најбитнија постигнућа Координационог тела у том периоду министар Марковић навео је 
формирање Националног савета Албанаца, договор око отварања породилишта у Прешеву и 
одељења факултета у Бујановцу, одобрење Владе за повећање броја запослених из општина на 
југу Србије у републичким установама, успешан рад и сарадњу са невладиним организацијама 
као и реализацију више важних пројеката који су усмерени на побољшање живота пре свега 
младих у овим општинама. Поред тога подељени су прибор и школске торбе ђацима првацима 
и отворен је реконструисани централни трг у Прешеву.
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Као приоритете Координационог тела министар Марковић истакао је интеграцију и побољшање 
услова заједничког живота свих грађана на југу Србије. Разумевање толеранција и стрпљење 
неопходни су темељи сваке политике мултиетничких заједница и само уз њих се могу постићи 
мир, стабилност и квалитетнији живот, сагласни су чланови председништва Координационог 
тела.

Отварање мултиетничког одељења факултета у Бујановцу – У среду 6.  октобра у 
Бујановцу одржана је конференција за медије на којој су 
говорили председник Координационог тела Милан Марковић, 
Високи комесар за националне мањине Кнут Волебек и 
помоћник министра просвете Зоран Костић. Конференција је 
одржана након састанка Посебне радне групе која је донела 
препоруке у вези са локацијом и профилом будућег факултета. 
Министар Марковић објавио је да су препоруке Посебне радне 
групе да се наредне академске године у Бујановцу отвори 

одељење Економског факултета Универзитета у Нишу. Ова установа биће отворена за грађане 
свих националности.
 
Графити акција у Бујановцу – Центар за толеранцију и интегрaцију југа Србије почеткм 

окобра је организовао целодневну акцију цртањa графита. 
Ова активност је део пројекта „Ја волим Бујановац“ који је 
подржало Координационо тело нa конкурсу за програме и 
пројекте  удружења грађана.

У циљу промовисања свог града, млади из Бујановца, 
активисти овог удружења, позвали су професионалне графити 
цртаче који су на зиду у центру Бујановца исписали „Ја волим 

Бујановац“. Млади Бујановчани су им се придружили у том подухвату и дали лични печат 
новом графиту исписујући на зиду своја имена. Паралелно са исцртавањем графита на зиду 
у центру Бујановца са видео бима низале су се фотографије са досадашњих јавних акција у 
оквиру пројекта „Ја волим Бујановац“.
Акцију су подржали и представници локалне самоуправе.

Потписан споразум о мултиетничкој власти у Бујановцу – Председник Координационог тела 
министар Милан Марковић је 21. октобра са представницима 
политичких партија Срба и Албанаца потписао споразум о 
стварању мултиетничке власти у Бујановцу. Поред Марковића 
документ су потписали председник општине Бујановац Шаип 
Камбери, председник Партије за демократско деловање Риза 
Халими, председник Партије за демократски прогрес Јонуз 
Муслиу, председник Демократске уније Албанаца Мејди 
Зећири, повереник Демократске странке – коалиција „За 

европску Србију Борис Тадић“ Саша Пешић и испред групе грађана „др. Стојанча Арсић и др. 
Миодраг Милковић“ Стојанча Арсић.

Према овом споразуму власт у општини Бујановац чиниће поред досадашње три албанске, две 
српске странке и група грађана. Власт у Бујановцу чиниће Партија за демократско деловање 
која има 13 одборника, Покрет за демократски прогрес са 6 одборника, Демократска унија 
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Албанаца са три одборника. Три одборника има и коалиција „За европску Србију Борис Тадић“ 
(два ДС и један Г 17 +) као и група грађана „др. Стојанча Арсић и др. Миодраг Милковић“.

Потписивању споразума присуствовао је и шеф мисије ОЕБС у Србији Димитрос Кипреос.

Споразум је још један основ за решавање животних питања Албанаца, Срба и Рома у 
Бујановцу.

Састанак са корисницима средстава Координационог тела – Службa Координационог тела 
организовала је састанак са представницима удружења грађана и невладиних организација које 
су добиле средства на конкурсима Службе. Састанак је организован ради анализе активности 
у оквиру одобрених пројеката и сагледавање проблема са којима се организације и удружења 
суочавају у реализацији пројектних активности. Ово је трећи састанак Службе Кординационог 
тела и корисника средстава. Служба Координационог тела ће и убудуће организовати овакве 
састанке, због бољег увида у реализацију пројеката, трошења буџетских средстава и ради боље 
комуникације донатора и корисника средстава.

Од југа ка северу – Омладински центар „Ти и ја смо ми“ из Бујановца радио је са младима 
из Кикинде, Бујановца и Прешева на позоришној представи 
„Ми смо цео свет“. Крајем октобра представа је премијерно 
изведена у Народном позоришту у Кикинди у извођењу 
средњошколаца, различитих националности, из овог града. 

Концепт овог драмског спектакла заснован је на одломцима 
Шекспирове драме „Ромео и Јулија“,  додатно обогаћен и 
оплемењен искуствима тинејџера, различитих националности, 

који глуме служећи се матерњим језицима. 

Омладински центар „Ти и Ја смо Ми“ исту представу припремио је са средњошколцима из 
Прешева и Бујановца. Четрнаесторо средњошколаца, Срба, Албанаца и Рома, је почетком  
децембра у препуној сали Дома културе у Бујановцу показало да је другачији свет могућ. Током 
90 минута представе ови млади људи су указали да су другарство, љубав, толеранција оне нити 
које их спајају и чине срећним. Актери представе из Кикинде дошли су на премијеру да подрже 
своје другаре из Прешева и Бујановца. 

Средином децембра у Народном позоришту на сцени „Раша Плаовић“, београдска публика 
имала је прилику да присуствује извођењу позоришне представе, у којој су заједно играли 
млади из Кикинде, Бујановца и Прешева, глумећи на 8 различитих језика.

Тинејџери из Прешева и Бујановца крајем новембра били су гости Министарства спољних 
послова и Министарства одбране Републике Словеније. Ученици гимназија „Ледина“ и „Вич“, 
где је изведена представа „Ми смо цео свет“, припредили су топлу добродошлицу својим 
вршњацима из Бујановца и Прешева, дочeкавши их громким аплаузом. Словеначкој премијери 
представе присуствовао је амбасадор Републике Србије у Словенији Његова Екселенција Предраг 
Филипов и представници Координационог тела. Домаћини деце са југа Србије, Министарсвто 
спољних послова и Министарство одбране приредили су и туристички део програма за младе 
госте: обилазак и упознавање знаменитости Љубљане, посету Бледу, Крању и Постојни.
Представу су подржали Покрајиснки секретаријат за културу Аутономне Покрајине Војводина 
и Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа.
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Стипендисти Координационог тела посетили су Београд – Координационо тело у јулу је 
расписало конкурс за доделу стипендија за средњошколце из 
Прешева, Бујановца и Медвеђе.  На конкурс се пријавило 335 
ученика – 119 из Прешева, 113 из Бујановца и 103 из Медвеђе, 
а 206 ученика добило је стипендије у септембру 2010. године. 
Приоритет приликом доделе стипендија имала су деца без 
једног или оба родитеља.  Комисија за доделу стипендија 
водила је рачуна и о социјалном положају родитеља и/или 
старатеља и о успеху у претходној школској години.  У складу 

са тим, додељене су стипендије и то: 85 ученицима из Прешева, 72 ученицима из Бујановца и 
49 ученицима из Медвеђе. Сваки од средњошколаца примаће 6.000,00 динара месечно до краја 
школске године, односно до јуна 2011. године. Ово је друга година да се додељују стипендије 
ученицима из ових општина у циљу подстицања интеграција, мира и стабилности у општинама 
на југу Србије.

Координационо тело је за 206 средњошколаца у новембру организовало посету Београду. Са 
ученицима су у посети бити и представници њихових средњих школа, председници општина 
Прешево, Медвеђа, Рагми Мустафа и Слободан Драшковић и народни посланик Риза Халими. 
На пријему у „Палати Србија“, у присуству званичника Владе Републике Србије и представника 
међународне заједнице, организован је пријем за ученике са југа Србије на којем су им свечано 
уручили уговоре о стипендијама председник Координационог тела, министар Милан Марковић, 
министар просвете Жарко Обрадовић и народни посланик Риза Халими.

Горан Ћирић, генерални директор ЈПП Пошта Србије стипендистима Координационог тела 
уручио је поклоне, а Срђан Цекић, председник извршног савета Поштанске штедионице 
штедне књижице са улогом од 5.000,00 динара.

Током посете Београду  стипендисти су разговарали са председником Републике Борисом 
Тадићем, посетили су Дом народне Скупштине где их је примила председница Славица Ђукић-
Дејановић, а у згради Старог двора сусрели су се са градоначелником Београда Драганом 
Ђиласом. 

Деветнаестогодишња Дафина Алију из Бујановца поклонила је председнику Републике Србије 
и градоначелнику Београда први мултиетнички часопис „Вива Бу“ омладинског центра „Ти и ја 
смо ми”, који су заједнички приредила деца албанске, ромске и српске националности.

Конкурси Координационог тела за финансирање пројеката у Прешеву, Бујановцу и 
Медвеђи – Служба Координационог тела је у октобру објавила трећи конкурс за програме 
и пројекте у 2010. години. То је уједно био и трећи конкурс намењен удружењима грађана и 
први конкурс за услуге информисања. Број пристиглих предлога пројекта на овом конкурсу 
је 52. Из буџета је издвојено 4.950.301,73 динара за пројекте подршке цивилном сектору, и 
3.615.260,10 динара за услуге информисања. Служба Координационог тела подржала је 12 
пројеката удружења грађана и 6 медијских. 

Премијера филма „Ухвати ме ако можеш“ – Мултиетничка организација „The Future” 
из Великог Трновца је у уторак 30. новембра грађанима Бујановца премијерно приказала 
дугометражни филм  „Ухвати ме ако можеш“/“Catch me if you can”. Филм је део пројекта 
„Заједно за осмех“ који је добио подршку Координационог тела на конкурсу за пројекте.
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ИНФОРМАЦИЈА О АКТИВНОСТИМА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ( ЈУН - ДЕЦЕМБАР 2010 )

Ова организација иза себе има већ један, краткометражни филм, који се бави промоцијом 
здравог живота. 

У филму „Ухвати ме ако можеш“/“Catch me if you can” играју млади албанске, ромске и 
српске националности. Циљ филма, који је у основи комедија, је побољшање комуникације 
између младих на југу Србије. Филм приказује заједнички живот и дружења младих свих 
националности.

Порука је јасна: разлике у језику нису битне јер су глумци у филму комуницирали на матерњим 
језицима али и на енглеском.

На премијеру филма дошло је више од 650 грађана Бујановца. Јасно је да су овакви пројекти 
неопходни јер утичу на побољшање односа између припадника свих заједница које живе у 
Бујановцу.

Седница председништва Координационог тела – Почетком децембра одржана је седница 
председништва Координационог тела која је била посвећена економској ситуацији у општинама 
Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

Потпредседница Координационог тела Драгијана Радоњић-Петровић организоваће састанак 
привредника из општина Прешево, Бујановац и Медвеђа са директорком Фонда за развој, чије 
је седиште измештено у Ниш. На састанку са представницима Фонда за развој привредници са 
југа Србије имаће прилику да чују на који начин могу да конкуришу за средства Фонда. 

Стипендирање студената Економског и Правног факултета у Медвеђи – У 2010/2011 
академској години на Економски факултет одељења у Медвеђи Универзитета у Нишу уписано 
је 32 студената, а на Правном 45 бруцоша. Другу годину Економског факултета од њих 19 
уписало је 12, а Правног 25 студената од 35 уписаних. Свим студентима који су уписали другу 
годину ових факултета Координационо тело уручило је једнкратне стипендије у износу од 
7.000,00 динара.
 

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

Tel: 011 21 20 906
 011 21 20 907

Fax: 011 21 20 909

Е-mail:  offi ce@kt.gov.rs


