Република Србија
Координационо тело Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђa
Октобар 2008 год.
Информација о активностима Координационог тела (април – октобар 2008)

Координационо тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђа представља други шестомесечни извештај за јавност. Циљ обавештавања
домаћих и страних организација и партнера јесте да представи активности Службе
Координационог тела на транспарентан и отворен начин, али и да подстакне размену
информација и унапреди сарадњу у циљу ефикасне употребе ресурса.
Уколико желите да добијате наше извештаје редовно, молимо вас да контактирате нашу
канцеларију на office@kt.sr.gov.yu или телефоном на 011/21 20 906.
Влада Републике Србије је 28.августа 2008. именовала Милана Марковића, министра за
државну управу и локалну самоуправу за председника Координационог тела. Нови
председник одлучан је да настави започете реформе у општинама Прешево, Бујановац и
Медвеђа, са циљем њихове пуне интеграције у политичке, економске и друштвене токове у
Србији.
Досадашњи председник Координационог тела, Расим Љајић, министар за рад и социјална
питања, уложио је велике напоре у реформу Службе Координационог тела како се не би
фокусирала искључиво на инфраструктурна улагања, већ и на економски развој и
социјалне интеграције.
Главне активности Координационог тела у периоду од априла до октобра 2008 године:
Побољшање комуникације између Владе и локалних заједница и утврђивање приоритета
рада у наредном периоду:
•

Председник Координационог тела, Милан Марковић, посетио је општину
Медвеђа 6. октобра где је разговарао са председником те општине, Слободаном
Драшковићем о стању и проблемима ове локалне самоуправе. Председник
Координационог тела најавио је отварање одељења Београдске пословне школе у
Медвеђи у најскоријем могућем року. „Отварање ове установе помоћиће у развоју
југа Србије јер ће на овом одељењу моћи да студирају Срби из Медвеђе и из
околине и Албанци који ће предавања моћи да слушају на албанском језику.
Студенти који заврше школовање на овом одељењу добијаће дипломе
Универзитета у Београду“, рекао је Марковић. Као један од приоритета Владе
Србије и Координационог тела за југ Србије, Марковић је истакао и развој привреде.
Он је са председником општине Слободаном Драшковићем разговарао о стању у
приватизованом руднику „Леце“ у Медвеђи и најавио отварање око две стотине
нових радних места до краја ове године у овом руднику. Током дана, председник
Координационог тела одржао је састанке и са председницима општина Бујановац и
Прешево, Шаипом Камберијем и Надером Садикуом, као и са народним послаником
Ризом Халимијем.
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Председник Координационог тела, министар за државну управу и локалну
самоуправу, Милан Марковић, посетио је 5. септембра општину Бујановац.
Министар Марковић се у Бујановцу састао са председницима општине Бујановац,
Шаипом Камберијем, Прешево, Надером Садикуом и Медвеђе, Слободаном
Драшковићем. Он је такође имао и заједнички састанак са шефом мисије
Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Србији, амбасадором
Ханс Ола Урстадом и народним послаником Ризом Халимијем. Током састанака,
Марковић се захвалио претходним председницима Координационог тела, Небојши
Човићу и Расиму Љајићу, истичући њихов велики допринос побољшању укупне
ситуације у три општине југа Србије. Марковић је нагласио да и даље постоје
проблеми који се хитно морају решавати. “Одговорност је пре свега на мени као
председнику Координационог тела за југ Србије, али и на председницима свих
општина. Само заједничким радом имамо шансу да дођемо до успеха који сви
желимо, квалитетнијег живота и отварања нових радних места за људе који живе на
овом подручју ”, рекао је председник Координационог тела, Милан Марковић, на
заједничкој конференцији за новинаре Координационог тела и ОЕБС-а, која је
одржана у Прес центру у Бујановцу после састанка са председницима свих
општина. Амбасадор ОЕБС-а у Србији, Ханс Ола Урстад, је током конференције
оценио да је веома позитиван знак то што је министар Марковић непосредно после
именовања на ту функцију посетио југ Србије.
Председници општина Прешева, Бујановца и Медвеђе поздравили су именовање
министра Милана Марковића за председника Координационог тела од кога очекују
интензиван рад на решавању проблема.
Током поподнева Марковић је имао одвојене сусрете са представницима српских и
ромских политичких опција и лидерима албанских партија.

•

Стратегија рада Координационог тела 2008-2010 године – Стручни тим
Координационог тела завршио је радну верзију Стратегије рада за 2008-2010.
годину и проследио га је на адресе у Прешеву, Бујановцу и Медвеђи укључујући и
све релевантне политичке странке, невладине организације и медије, као и
званичне општинске структуре. Стратегија је написана на основу увида добијених
на састанцима са општинским званичницима, политичким странкама, сектором
цивилног друштва и приватним сектором, расправама које су организоване у
Бујановцу и предлозима са терена. Координационо тело очекује коментаре свих
релевантних актера којима је прослеђена радна верзија Стратегије, након чега ће
уследити израда новог нацрта. У следећем кораку ће бити организована јавна
расправа, а документ ће бити предат Влади на усвајање када се постигне консензус
о тексту Стратегије.

•

На предлог невладине организације Иницијатива младих за људска права, Ненад
Ђурђевић, директор Службе Координационог тела, састао се са дванаест
новинара електронских и штампаних медија из општина Прешево и Бујановац,
укључујући РТВ Алди (Прешево), РТВ Прешево, РТВ Спектри (Бујановац), РТВ
Бујановац и Перспективе (Бујановац). Директор Службе Координационог тела је
присутне представнике медија информисао о активностима и раду Координационог
тела, а неке од тема биле су и оживљавање Прес центра у Бујановцу, као и
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сарадња између Координационог тела и медија и невладиних организација.
Договорено је да ова сарадња буде интензивнија и да не иде неопходно директно
преко локалних самоуправа, а представници медија су охрабрени да се обраћају
Служби Координационог тела са сугестијама и питањима. Такође, директор
Службе је изразио очекивање да ће се представници медија активно укључити у
оживљавање Прес центра.
•

У сарадњи са министарством одбране Републике Србије и општинама
Прешево, Бујановац и Медвеђа, Координационо тело је предложило шест
пројеката који би били реализовани у општинама Прешево, Бујановац и
Медвеђа уз помоћ Војске САД-а. Предложени су следећи пројекти: реконструкција
амбуланти у селима Жбевац и Несалце (Бујановац); реконструкција и адаптација
простора који би се користио као истурено одељење градске библиотеке у селима
Кленике и Биљача (Бујановац); уградња бојлера и санација септичке јаме у
основној школи “Радован Ковачевић” у Лецу (Медвеђа); санација основне школе
“Зенељ Хајдини”, Тупале (Медвеђа); изградња обданишта у месној заједници
“Железничка станица” (Прешево); изградња бунара и замена бојлера у основној
школи “9. мај”, Рељане (Прешево). Укупна вредност предложених пројеката је
21,190,000 динара (407,500 долара).

Инфраструктура и економски развој:
•

У оквиру Програма за оснаживање општина (МИР 2) који спроводи УНДП, а у
сарадњи са Координационим телом, отворена је зелена пијаца у Бојнику. Укупна
вредност реализованих радова је 9,6 милиона динара, од чега су 6 милиона
обезбедили донатори Програма МИР 2.
Влада Републике Србије, кроз
Координационо тело финансирала је 1,9 милиона динара, а остатак од 1,7 милиона
инвестирано је из буџета општине Бојник.

•

У овом периоду, Координационо тело обележило је и свечано пуштање у рад
водоводне мреже у селу Кончуљ, у општини Бујановац, чија је изградња укупно
коштала 21,4 милиона динара. Влада Републике Србије је, преко Координационог
тела, финансирала 45% изградње ове водоводне мреже, УСАИД је финансирао
40%, док су мештани села Кончуљ обезбедили преосталих 15% средстава.
Свечаном отварању присуствовали су директор Службе Координационог тела
Ненад Ђурђевић, директор УСАИД-а у Србији Мајкл Харви и председник општине
Бујановац у претходном сазиву, Нагип Арифи.

•

Завршена је примарна мрежа регионалног водовода Кршевица-Клиновац по
уговору који је потписан са Институтом Јарослав Черни и одобреним на Влади
Републике Србије 27. децембра 2007. године. У наредним месецима биће
обезбеђена и секундарна водоводна мрежа која ће обезбедити довођење воде
директно до кућа становника ових насеља.

•

Општински службеници из Бујановца и Медвеђе сертификовани за
привлачење инвестиција на локалу – Координационо тело је, захваљујући
Агенцији за промоцију извоза и страна улагања (СИЕПА) уврстило општинске
службенике из Бујановца и Медвеђе у Програм регионалне обуке за промоцију
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улагања, који финансира ЕУ преко Европске агенције за реконструкцију (ЕАР), а
имплементира ФИАС - Саветодавни сервис Светске банке и ИФЦ-а за унапређење
инвестиционе климе. Србија је тиме добила прву генерацију специјалиста и
тренера за нове инвестиције на локалном нивоу.
Основни циљ програма
регионалне обуке је да на практичан и конкретан начин ојача капацитете локалних
органа управе како би се унапредила конкурентност општина за привлачење
директних страних инвестиција.
Програм обуке се посебно фокусирао на
разумевање њихових приоритета и начина доношења одлука о инвестирању,
анализу позиције општине у односу на остале потенцијалне инвестиционе локације
у земљи и иностранству, развој општинске стратегије и акционог плана за
привлачење инвестиција, као и основних техника маркетинга. Програм обуке
успешно је завршило 40 полазника из 29 општина широм Србије, три регионалне
агенције и две непрофитне организације.
•

Након обуке за маркетинг и промоцију
“Ово ми је прва презентација у
општина коју је спровела Светска
животу! Ово је једно велико ново
банка/Саветодавна служба за страна
искуство за мене”, изјавио је
улагања (ФИАС) у сарадњи са Агенцијом за
предствник
општине
Бујановац,
Исмаил Пајазити након презентације
страна улагања и промоцију извоза
економских потенцијала Бујановца
(СИЕПА), Координационо тело је у
која је организована од стране
сарадњи са Програмом за економски развој
УСАИД-овог МЕГА програма на
општина (МЕГА) који финансира Америчка
иницијативу Координационог тела.
агенција за међународни развој (УСАИД)
организовало додатну обуку како би
представници Прешева, Бујановца и
Медвеђе развили презентације својих економских потенцијала за инвеститоре
и релевантна министарства и институције Владе Републике Србије. На овој обуци,
представници Прешева, Бујановца и Медвеђе имали су прилику да стручњацима за
локални економски развој, као и својим колегама, представницима Крагујевца и
Лознице, представе своје презентације за инвеститоре. Циљ обуке био је да се, уз
помоћ људи који су успоставили неке од најбољих пракси у привлачењу страних и
домаћих инвеститора, општинске презентације Прешева, Бујановца и Медвеђе
унапреде.
На основу добијених коментара, општине ће своје презентације
завршити у наредном периоду, када ће бити организован још један састанак како би
се презентације финализовале. Ово је једна од активности Координационог тела
Владе Републике Србије усмерених на подизање капацитета општина како би
могле да придобију инвеститоре у конкуренцији са осталим локалним
самопуравама у региону.

•

Служба Координационог тела организовала је састанак председника општине
Медвеђа, Слободана Драшковића, са директорком Националне алијансе за
локални економски развој (НАЛЕД), Виолетом Јовановић, као и
представницима Комерцијалне банке, како би се размотриле заједничке
активности усмерене на бржи економски развој овог подручја. На састанку је
договорена посета неких од водећих привредника из НАЛЕД-а, као што су Предраг
Михајловић (Комерцијална банка), Топлица Спасојевић (ИТМ) и/или Дејан
Цветковић (Мицрософт) југу Србије и састанак са општинским званичницима и
малим и средњим предузећима. Циљ овакве посете била би економска интеграција
ових неразвијених подручја у привредне токове Србије.
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•

На иницијативу Координационог тела, а у циљу смањења незапослености жена у
општини Медвеђа, организована је посета представника Етно мреже овој
општини и састанак са председником општине, Туристичком организацијом
Медвеђе и женама које се баве производњом традиционалних рукотворина из ових
предела. Закључак састанка је да је за социјално-економско оснаживање жена које
су изразиле спремност да се баве израдом рукотворина за тржиште, неопходна
едукација – у техникама израде, опремању производа, формирању асортимана,
стандардизацији, као и у коришћењу традиционалних мотива у изради рукотворина.
Кроз едукацију из ових области полазнице ће формирати асортиман, пре свега
сувенирски, који ће у почетку бити пласиран на локалном тржишту, у Сијаринској
бањи и у оквиру ловно-туристичке понуде општине Медвеђа, а након тога ће пажња
бити усмерена и на освајање ширих тржишта. Координационо тело је примило
предлог овог пројекта од Етно мреже и интензивно ради на проналажењу донатора
који ће финанисрати пројекат.

Сарадња са међународном заједницом:
•

Координационо тело би желело посебно да истакне одличну и континуирану
сарадњу коју има са ЦСС Пројектом за интегративну медијацију (ЦССП). Милан
Марковић, председник Координационог тела, се 29. августа 2008. год. састао
са почасним председником ЦССП-а, Др. Кристијаном Шварц-Шилингом, Др.
Хуан Армандом Дијазом, председником Управног одбора, и Др. Дитер Волковицем,
шефом Одељења за развој. Министар Марковић је изјавио да „постоји повећана
свест о дијалогу као механизму за решавање сукоба.“ Министар Марковић је
нагласио важност активног учешћа албанске заједнице у политичком животу
Србије. Др. Кристијан Шварц-Шилинг, који је био високи представник у Босни и
Херцеговини, је изразио задовољство што се сусрео са министром Марковићем у
време његовог именовања за председника Координационог тела. Он је похвалио
напоре које је Координационо тело уложило у сачињавање нове стратегије свога
рада и понудио му је техничку помоћ која се заснива на дугом практичном искуству
те организације. Др. Хуан Армандо Дијаз, председник Управног одбора, је
обавестио министра о принципима рада ЦССП-а и представио му је заједнички
пројекат Координационог тела и ЦССП-а, који ће бити имплементиран 2008 и 2009.
год. Крајњи циљ овог пројекта је да окупи лидере ове три општине да би их
оспособио путем прилагођених поступака за медијацију.
Сарадња измедју Координационог тела и ЦССП-с је формализована путем
Меморандума о разумевању (МоР), који је потписан у септембру 2007. год.
Координационо тело изузетно цени напоре које је ЦССП уложио у јужну Србију и
има веома високо мишљење о сарадњи са ЦССП-ом.

•

1. октобра 2008, церемонијом отварања вртића „Цврчак“ у Лесковцу и
посетом основне школе „Вук Караџић“ у Стублу, општина Владичин Хан,
симболично је обележен успешан завршетак Програма опоравка и развоја
општина – МИР2. Свечаности су присуствовали донатори и партнери који су у току
протекле три године сарађивали на реализацији Програма - Ненад Ђурђевић,
директор Службе Координационог тела Србије за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђа, Ференц Шимон, шеф операција делегације Европске комисије у Србији,

Тел: 017 654 601; 011 21 20 906; 011 21 20 907
Факс: 017 654 604; 011 21 20 909
e-mail: office@kt.sr.gov.yu
www.kt.sr.gov.yu

5

Република Србија
Координационо тело Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђa
Кристер Брингеус, амбасадор Шведске у Србији, Улрике Хартман, Први секретар
Амбасаде Аустрије у Београду, Џон Вајт, портпарол канцеларије Европске агенције
за реконструкцију у Београду (ЕАР) и
Ленс Кларк Стални координатор
Уједнињених нација и Стални представник Програма Уједињених нација за развој
(УНДП) у Србији. Циљ Програма МИР2 био је да допринесе јачању локалне
самоуправе у 13 општина јабланичког и пчињског округа, као и друштвеноекономском развоју региона у целини.
Програм је реализован кроз четири
компоненте које су биле оријентисане на: успостављање међуопштинске сарадње у
региону, покретање и надгледање процеса стратешког планирања, програме
стручног усавршавања запослених у општинским управама и формирање
општинских услужних центара. Програм развоја и опоравка општина на југу Србије,
МИР 2, финансирала је Европска унија преко Европске агенције за аеконструкцију
(ЕАР), Аустријска агенција за развој (АДА), Краљевина Норвешке, Шведска агенција
за међународни развој (СИДА) и Влада Републике Србије.
•

Захваљујући одличној сарадњи са Америчком агенцијом за међународни развој
(УСАИД), Координационо тело је било ангажовано на укључивању општина
Прешево, Бујановац и Медвеђа у Програм економског развоја општина
(МЕГА). Споразум о сарадњи између ових општина и МЕГА програма потписан је 9.
септембра 2008. године, уз присуство амбасадора САД-а у Србији, Камерона
Мантера, директора програма, Питера Епстајна и председника општина.
Церемонији су присустволаи и предствници Службе Координационог тела.
Укључивање Прешева, Бујановца и Медвеђе у овај УСАИД-ов програм је посебно
важно због оснивања општинских канцеларија за локални економски развој,
ревизију Стратешких планова и прављење реалних и практичних Акционих планова
са јасно дефинисаним пројектима који би дугорочно помогли развој ових општина,
као и имплементацију неких од идентификованих економских пројеката. Такође,
област коју је Координационо тело идентификовало као проблематичну, а са којом
МЕГА програм може да помогне кроз стручну помоћ је кредитна способност и
задуживање општина.

•

Координационо тело је такође успело да укључи општине Прешево, Бујановац и
Медвеђу у програм “Трансфер знања општинским службеницима у Србији у
области ТQМ (Тотал Qуалитy Манагемент) система управљања општинском
администрацијом”, који финансира Амбасада Мађарске у Београду. Овај
систем се уводи у општинске администрације у оквиру Европске уније и ово ће бити
први пут да се такав систем представља у Србији. Успех је утолико већи што су
Прешево, Бујановац и Медвеђа једине општине које су укључене у ову обуку раме
уз раме са само шест градова у Србији укључујући Београд, Крагујевац, Ниш, Нови
Пазар, Нови Сад и Суботица. Званични почетак овог програма се очекује крајем
октобра 2008. године.
Ова обука ће омогућити општинским званичницима
Прешева, Бујановца и Медвеђе да сагледају неке нове методе пружања услуга
својим грађанима и тиме побољшају квалитет њиховог живота.

•

Стипендије за новинаре Дарт центра за новинарство и трауме – Захваљујући
сарадњи са УСАИД-овим Програмом подршке медијима, који спроводи ИРЕX,
Координационо тело је проследило информације о стипендијама за новинаре свим
медијима на југу Србије. Циљ Дарт центра је да оспособе групу новинара да могу
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Република Србија
Координационо тело Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђa
да одговорно и професионално извештавају о насиљу и трауматичним догађајима,
укључујући криминал, насиље у породици, природне непогоде, рат и геноциде.
•

Састанак са групом од 11 студената Универзитета у Бристолу, Велика
Британија, чланова Друштва за међународне односе – На захтев чланова
Друштва за међународне односе, Универзитета у Бристолу, директор Службе
Координационог тела састао се са групом студената који су били на студијском
пропутовању у Србији. Теме састанка су биле активности Координационог тела,
ситуција у јужној Србији и међуетнички односи. Група је махом била сачињена од
студената међународних односа, међународног развоја, међународног права,
историје и ЕУ. Њихова претходна студијска путовања укључивала су Москву,
Њујорк, Вашингтон, Женеву, Париз и Брисел.

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