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Поштовани,  

Почетком сваке године, од када сам именован за председника Координационог тела Владе 
Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, писмом сам Вам подносио 
извештај о томе шта је урађено у претходној години. Задовољство ми је да Вас и овим писмом 
известим о значајним резултатима рада Координационог тела, као и да смо обећања дата 
почетком прошле године испунили.  

Наш најзначајнији успех у 2011. години је отварање одељења Економског факултата из Суботице у 
Бујановцу. Факултет је отворен у октобру, а у прву генерацију академаца уписано је 69 студената 
који наставу похађају двојезично, на српском и албанском језику. Отварање одељења је пример 
системског решавања високошколског образовања на југу Србије и заједничког рада Владе 
Републике Србије, Координационог тела, Министарства просвете и науке, Владе Аутономне 
покрајине Војводина, Националног савета албанске националне мањине, општине Бујановац, 
Универзитета у Новом Саду и Тетову и Економског факултета из Суботице и Тетова  на стварању 
услова за образовање младих у мултиетничкој средини. 

У 2011. години почели смо решавање дугогодишњег проблема употребе уџбеника на албанском 
језику. Координационо тело са Националним саветом албанске националне мањине и 
Министарством просвете и науке обезбедило је буквар и радне свеске из Републике Албаније, као и 
један број уџбеника од првог до четвртог разреда основне школе. Решавање питања уџбеника на 
албанском језику остаје приоритет Координационог тела и у наредној години. 

Стипендирањем младих из мултиетничких општина на југу Србије учињен је нови корак у 
реализацији пројекта Владе Републике Србије за њихову даљу интеграцију у друштвени живот 
земље. Пет студената албанске и шест српске националности добило је индексе Универзитета у 
Новом Саду и стипендије од 45 хиљада динара месечно.  

Трећи пут су додељене стипендије за 233 средњошколца из Прешева, Бујановца и Медвеђе, без 
једног или оба родитеља, који су остварили најмање добар успех у претходној школској години. 
Додељено је 27 стипендија више него прошле године, а износ стипендија је шест хиљада динара 
месечно.  

У циљу оснаживања привреде у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, Координационо тело је 
у 2011. години у инфраструктурне пројекте уложило 260,500.000.00 динара. 

У општину Прешево уложено је 104,100.000.00 динара за реконструкцију и асфалтирање путева у 
селима Ораовица, Норча и асфалтирање локалног пута Жујинце-Буштрање, Миратовац-Цакановац, 
регулисање речног корита у селу Рајинце, реконструкцију улица у насељу Железничка станица, 
реконструкцију улице “Браћа Фрешери”, адаптацију Дома културе „Абдула Крашница“, као и за 
надградњу средње техничке школе „Прешево“. 

У општину Бујановац уложено је 115,600.000.00 динара за адаптацију Дома културе за потребе 
Економског факултета, асфалтирање путева у селу Кончуљ, локалног пута који повезује села 
Несалце и Врбан, Горњу Брезовицу са Доњом Брезовицом, путева у селима Бараљевац, Куштица и 
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Раковац, реновирање Основне школе “Мухарем Кадриу” у Великом Трновцу, реновирање првог 
спрата и промену столарије у основној школи “Наим Фрашери”, наставак изградње система за 
водоснбдевање у селу Летовица, изградњу канализације у селу Божињевац и асфалтирање тротоара 
у Бујановцу. 

У општину Медвеђа уложено је 38.100.000.00 динара за изградњу локалних путева Петриље-
Мркоње, Цуцки брег-МЗ Реткоцер, Река-Мисикићи, Петриље-Чокотин, санацију клизишта на путу 
Меда-Реткоцер, одржавање локалних махалских путева,  изградњу улица у Медвеђи и Сијаринској 
бањи,  накандне радове на санацији паркета Спортске хале.  

Координационо тело и Министарство здравља, у сарадњи са општином Прешево, обезбедило је 
средства за реконструкцију Дома Здравља у Прешеву за потребе ванболничког породилишта. Због 
жалби на поступак јавне набавке, овај изузетно важан пројекат није започет. Реконструкција Дома 
Здравља за потребе ванболничког породилишта остаје стратешки приоритет Координационог тела за 
2012. годину и очекујемо да ће до краја наредне године и овај, изузетно важан пројекат, бити 
реализован. 

Координационо тело је и ове године обезбедило више од 15, 000.000.00 милиона динара за пројекте 
цивилног друштва. За социјално најугроженије додељено је свакој општини по два милиона динара. 

У циљу побољшања запошљавања Координационо тело је у сарадњи са републичким 
институцијама, омогућило наставак политике запошљавања у државним институцијама, царини, у 
пореској управи, инспекцијским органима. Министарство унутрашњих послова расписало је 
конкурс за основну полицијску обуку и нова група полазника почела је курс у децембру 2011. 
године. 

 Из фонда Министарства за државну управу и локалну самоуправу издвојено је 41.183.000,00 динара 
за развој месних заједница у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. У Прешеву су обезбеђена 
средства за поправку путева у Стрезовцу и Славујевцу, канализацију у Цакановцу, замену столарије 
у Основој школи „9. Мај“ у Рељану,  изградњу вртића у селу Ашане у износу од 20,183,000,00 
динара. За финасирање асфалтирања пута у Левосоју, изградњу тротоара у центру града и изградњу 
амфитеатра у Кленикама, Бујановцу је додељено 13,000.000.00 динара. Медвеђа је добила 
8,000.000.00 за финасирање изградње локалних путева у месним заједницама Рујковац и Чокотин.  

Ово су неки од наших заједничких успеха у 2011. години. Желим да најавим наставак 
политике Координационог тела у области образовања и рада са младима, запошљавања и 
подршке развоју цивилног сектора. Посебну пажњу Координационо тело ће усмерити на 
развој привреде и омогућавање економског развоја општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. 

Желим Вам успешну 2012. годину. 

С поштовањем 

Милан Марковић 

председник                                           


