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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.
Наш најзначајнији успех је формирање мултиетничке власти у Бујановцу. Након више од
две године након последњих локалних избора у решавање проблема грађана укључили су се и
представници српске заједнице. То је велики помак у заједничком животу и предуслов за напредак
локалне заједнице. Поносни смо и на нашу подршку формирању 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 складу са тим формирана је Посебна радна група за обезбеђивање услова за отварање
високошколских установа у Прешеву и Бујановцу, која има задатак да утврди могућности за отварање
високошколских 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. Координационо тело је за
представнике Посебне радне групе, Националног савета Албанаца и српске заједнице, у оквиру
програма Уједињених нација, организовало студијску посету Војводини како бисмо стекли увид у
различите моделе организовања високог образовања у мултиетничким срединама. Током посете
чланови Посебне радне групе састали су се са представницима новосадског Универзитета и
националних савета Мађара, Румуна и Словака. Ове године планирано је да за 80 до 100 студената у
Бујановцу буде отворено одељење Економског факултета Универзитета у Нишу.
Формирана је и радна група за решавање проблема уџбеника за наставу на албанском језику
којом председава помоћник министра просвете.
За студенте албанске националне заједнице који су уписали другу годину Економског и
Правног факултета нишког Универзитета одељења у Медвеђи, Координационо тело обезбедило је
уџбенике на њиховом матерњем језику, а сви студенти који су уписали другу годину од
Координационог тела добили су по седам хиљада динара.
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 ПетриљеМркоње, 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.
Координационо тело је и ове године обезбедило више од 50 милиона динара за пројекте
цивилног друштва, помоћ социјално најугроженијима и за медије.
У сарадњи са републичким институцијама, омогућили смо отварање 62 нова радна места на
царини, у пореској управи, инспекцијским органима и другим државним институцијама у општинама
Прешево и Бујановац.
Стипендије за 206 средњошколаца 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.
Из прошлогодишње представе „Ти и ја смо ми“ родио се истоимени мултиетнички
омладински центар из Бујановца који је са младима из Кикинде, Бујановца и Прешева радио на
позоришној представи „Ми смо цео свет“. Представа је изведена у Београду, Бујановцу, Кикинди и
Љубљани. Омладински центар „Ти и ја смо ми“ објавио је и два броја мултиетничког часописа за младе
„ВиваБу“.
Желим посебно да нагласим да је из фонда Министарства за државну управу и локалну
самоуправу у прошлој години издвојило 47.800.000,00 динара за развој месних заједница у општинама
Прешево, Бујановац и Медвеђа. У Прешеву је за месне заједнице Цакановац, Славујевац, Стрезовце–
Маминци и Жујинце издвојено 16.900.000,00 динара. У месне заједнице Раковац, Српска кућа,
Левосоје, Кончуљ, Несалци, основне школе Бранко Радичевић и Наим Фрашери и спортски центар
Младост у Бујановцу уложено је 16.900.000,00 динара. У Медвеђу, месну заједницу Рујковац и
Сијаринску бању из овог фонда уложено је 14.000.000,00 динара.
Ово су неки од наших заједничких успеха у 2010 години.
Желим да најавим две важне активности у овој години. С обзиром да смо прошле
године успешно окончали конкурс за запошљавање службеника на царини, ове године ћемо
наставити са објављивањем конкурса за запошљавање у пореској управи, царини и
инспекцијама.
Препознавши унапређење образовања као наш стратешки приоритет, одлучили смо се
да обезбедимо стипендије за студенте из Прешева и Бујановца који желе да се школују на
универзитетима у Србији.
На крају, желим да Вас уверим да политика Владе Републике Србије која је усмерена
на поспешивање услова живота за све грађане Прешева, Бујановца и Медвеђе ужива подршку
наших међународних партнера, због чега сам уверен да ће ова, 2011. година бити још успешнија
у остваривању зацртаних циљева.
Желим Вам успешну 2011. годину.
С поштовањем
Милан Марковић
председник

