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РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА ДРЖАВНЕ
ПОЛИТИКЕ НА ЈУГУ ЦЕНТРАЛНЕ
СРБИЈЕ ПРЕКО КООРДИНАЦИОНОГ
ТЕЛА ВЛАДЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ
ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА
Генерал-потпуковник Милосав Симовић*
еализацијом задатака из Програма КоR
ординационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа,
у периоду од 2000. до 2016. године, побољшано
је стање безбедности у овим општинама посебно
у Копненој зони безбедности. Веома значајно, за
стабилизацију стања безбедности, било је реали
зовање мера на успостављању и јачању међуна
ционалног поверења. У оквиру њих посебан зна
чај имале су политичко-друштвене, економске и
војнополицијске мере.
* Аутор ради у Команди Копнене војске ВС

оординационо тело Владе Републике Србије за општине ПреK
шево, Бујановац и Медвеђа је административно-извршни орган који координира активности Владе Републике Србије, надлежних

државних органа и јавних служби, органа локалне самоуправе и грађана
општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у циљу развоја ових општина
као политички, безбедносно и економски стабилних области, са развијеним стандардима и квалитеттом живота грађана, уз поштовање људских,
мањинских, верских и политичких и других права и слобода1. Координа
цион
 о тело Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђа (у даљем Координационо тело) образовано је 16. децембра
2000. године. Програмом за решавање кризе на југу централне Србије,
1

Мисија Координационог тела, сајт: http://www.kt.gov.rs/cr/articles/o-namaг./
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Координационо тело је дефинисало интеграцију Албанаца у политички,
државни и друштвени систем Републике Србије, у оквиру чега и форми
рање мултиетничке полиције. Представници Организације о европској
безбедности и сарадњи (ОЕБС) за СРЈ, са представницима МУП-а Срби
је и представницима албанске националне заједнице, утврдили су кон
цепт, програм обуке, принцип рада и статус мултиетничке полиције у оп
штинама Прешево, Бујановац и Медвеђа2.

Мештане југа централне Србије о безбедносној ситуацији информисали
су савезни, републички и општински руководиоци
(Начелник ОУП-Прешево СУП-Врање Авдија Бајрами са суграђанима)
2
Амбасадор Стефано Санино из ОЕБС - а ( шеф) и шеф канцеларије за ОЕБС за југ Србије Робер
то Монтела допринели су стабилизацији безбедносне ситуације на југу централне Србије не само
организовањем мултиетничке полиције. У сарадњи са ОЕБС -ом, у Бујановцу је крајем марта 2002.
године одржан Округли сто о ситуац
 ији на југу централне Србије. Поред Координационог тела СРЈ
и Републике Србије за југ централне Србије и шефова свих међународних организација у СРЈ, Окру
глом столу су присуствовали представници власти општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, поли
тичких партија Срба и Албанаца, ВЈ, МУП-а Србије и других владиних и невладиних организација.
Шеф Прес-центра Координационог тела СРЈ и Републике Србије Ивана Филиповић, изјавила је да
је то прилика да се отворено разговара о досадашњим активностима међународних организација,
органа власти Србије и СРЈ на свим нивоима, политичких партија и других битних чинилаца у вези са
стварањем стабилног мултиетничког друштва на југу централне Србије.
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Координациона тело, уз помоћ МУП-а Србије и међународне за
једнице, у релативно кратком временском периоду је:
– обезбедило да се поново приме у службу полицајци албанске
националне заједнице који су због политичких и других разлога били
отерани са посла,
– обезбедило да се у мултиетничку полицију, приме и бивши при
падници „ОВПМБ” који нису учествовали у насиљу и терористичким
актима,
– иницирало да се резервни састав из редова албанске национал
не заједнице прими у радни однос МУП- а Србије на послове полица
јаца,
– учествовало у организовању и реализовању три курса у трајању
од пет дана и курс у трајању од пет недеља у Бујановцу, на којима је
школовано 60 припадника мултиетничке полиције (30 Срба и 30 Ал
банаца),
– учествовало у утврђивању услова и расписивању конкурса за
пријем нових радника у Полицији који су били упућени на тромесеч
ни курс (прва група 65 Албанаца и 35 Срба, друга група 60 Албанаца
и 40 Срба, трећа група 55 Албанаца и 45 Срба, четврта група 50 Алба
наца и 50 Срба),
– активно учествовало у доношењу Плана ангажовања и рада
мултиетничке полиције кроз формирање одељења и стварање мате
ријално-техничких услова за рад.
Пријем Албанаца у мултиетничку полицију повратио
је њихово поверење у државу Србију
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Организациона структура Службе Координационог тела
Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа

Спровођењем наведених мера значајно је побољшано међунаци
онално поверење, успостављен коректнији однос припадника МУП-а
са локалним становништвом, побољшана заштита личне и имовин
ске сигурности грађана, стабилизован јавни ред и мир, смањен број
представки и притужби на рад полицајаца и побољшан одзив канди
дата за пријем у мултиетничку полицију.
Успешним уласком Здружених снага безбедности (ЗСБ) у Копненој зони безбедности (КЗБ), били су створени услови за:
– наставак политичког дијалога државе Србије са Албанцима,
– реинтеграцију Албанаца у рад државних органа,
– спровођење политичко-друштвених и економских мера на изградњи поверења,
– безбедан повратак интерно расељених лица у села из којих су
отишла,
– враћање поверења и угледа припадника Војске Југославије
и МУП-а Србије код међународне заједнице и међународних
снага безбедности,
– побољшање сарадње и позитивне промене у односима са свим
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међународним факторима и чиниоцима на југу централне Ср
бије, у СРЈ, Европи, свету и
– смањивање међунацион
 алних тензија и већих конфликата.

Политичким дијалогом представника државе и Албанаца са југа централне
Србије створени су услови за нормализацију међунационалних односа
(председник Координационог тела Владе Србије Небојша Човић,
председник општине Прешево Риза Хаљими
и генерал-потпуковник Нинослав Крстић)

У периоду од 2001. до 2005.године, преко Координационог тела,
Влада Србије, уложила је знатна финансијска средства за развој
општина југа централне Србије (Прешево 861.110.329 динара; Бујановац 907.769.929 динара; Медвеђа 1.248.442.411 динара). Финансијским улагањима у области привреде, економије, здравства, просвете и социјалне заштите, посебно након усвајања ребаланса буџета
Владе Србије и реорганизацијом Координационог тела у првој половини 2005.године, уз међународну подршку и помоћ, створени су услови за даљи економски и социјални развој југа централне Србије3.
3
Слабија подршка Владе Србије била је изражена током 2004. и од августа до децембра 2005.
године

13

NOVI GLASNIK 2/2016

Поред улагања у привредно-економски развој југа централне Србије,
финансијском подршком Владе Републике Србије и донацијама међународних
организација, у склопу улагања у инфраструктуру, извршена је реконструкција
магистралног пута М-25-3 на путном правцу Бујановац–Гњилане,
до административне линије са Косовом и Метохијом (јун 2003.године)

Програм Координационог тела владе СРЈ и Србије (тзв. Човићев
план) за решавање проблема на југу централне Србије, у многоме је
допринео побољшању политичке, економске и безбедносне ситуације на југу централне Србије, посебно у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа. Сви председници Координационог тела, наглашавали су да је приоритет рада тела политичка стабилност, економски
развој и побољшање квалитета живота у ове три општине.4 Наведени
програм, тежишно је био усмерен на:
– релаксацију малограничног промета људи и роба ка Македонији и модернизацији прелаза на административној линији са
КиМ,
4
Почетком 2009. председник Координационог тела Милан Марковић, са народним послаником
Ризом Халимијем и шефом ОЕБС-а у Србији Ханс Ола Урстагом, потписао је Споразум о реконструкцији Координационог тела и за заменика председника Координационог тела је именован Шаип
Камбери. Координационо тело за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, 2002. године је преформулисано у Координациони центар за Косово и Метохију, а 2005. године, Координационо тело се одваја
од Координационог центра за Косово и Метохију и исте године се формира Служба Координационог
тела за општине Прешево, Бујановац и Медвеђу. Дугогодишњи члан Радне групе за имплементацију
Координационог тела Владе Србије је Милијан Миленковић (пуковник у пензији). Ненад Ђурђевић је
2011. постављен на место директора Канцеларије за људска и мањинска права.
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– спровођење социјалних програма,
– унапређење стања у образовним институцијама,
– унапређење стања инфраструктуре и
– доделу средстава за развој пољопривреде.
Координационо тело је након реорганизације наставило рад, у првој половини 2005. године остварени су значајни резултати. Разрађена
је и покренута иницијатива о отварању малограничних прелаза на државној граници са Македонијом. Преко Владе Србије и МУП-а покренута је иницијатива за модернизацију и опремање административног
прелаза ,,Кончуљ’’, интезивиран је рад и сарадња са ОЕБС-ом и Радном
групом за полицију, настављена је обука локалне полиције, редовно
су праћене активности свих институција безбедности у региону, као и
степен њиховог утицаја на безбедност југа централне Србије.
У области социјалне заштите, од 1. септембра 2004. године, када
је почео да се примењује Закон о изменама и допунама Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана,
побољшан је положај материјално угрожених грађана који остварују
право на материјално обезбеђење. Уведен је институт једнократних
новчаних помоћи као део социјално – заштитне интервенције у ургентним и тренутно неповољним ситуацијама материјално необезбеђеног дела становништва.
На предлог Координационог тела, Министарство просвете и
спорта према приложеним пројектима и захтевима са терена, определило је 7.500.000 динара за инвестиционо и текуће одржавање у
школама општина Прешево, Бујановац и Медвеђа.
Министарство привреде, одобрило је кредите у износу од
35.300.000 динара за 10 предузећа ради подстицаја привреде преко
Фонда за развој. Министарство водопривреде, шумарства и пољопривреде, доделило је дугорочне кредите у износу од 40.000.000 динара
за пет предузећа и 17 краткорочних кредита за подстицање развоја
пољопривредне производње за општину Бујановац (40.400.000 динара), 13 кредита за општину Медвеђа (720.000 динара) и један кредит
за општину Прешево (80.000 динара).
У инфраструктуру и остале друштвене пројекте општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, укључујући Пројекте помоћи општинама
на југу централне Србије, Влада Србије преко Координационог тела
обезбедила је 228.165.000 динара (Прешево – 67.097.930 Бујановац
– 62.915.345 и Медвеђа – 87.477.280) у 2006. години.
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Током 2007. године циљ Координационог тела је био да се побољша комуникација између Владе Србије и три општине, која није била
на завидном нивоу. Координационо тело је на отворен и транспарентан начин запослило два нова радника у својим канцеларијама
у Бујановцу (Дритон Реџепи) и Прешеву (Сељами Бекташи) у циљу
побољшања комуникације са албанском заједницом. Конкурс за та
два радна места је објављен у свим локалним медијима, а на њега се
јавило преко 60 кандидата из Прешева и Бујановца. У настојању да
побољша сарадњу са локалним самоуправама у Прешеву, Бујановцу
и Медвеђи, као и са Владом Србије, Координационо тело је одржало састанке са министарствима економије и регионалног развоја,
здравља, правде, унутрашњих послова, културе, образовања, телекомуникација, и са Канцеларијом за Национални инвестициони план
(НИП), Републичком радиодифузном агенцијом (РРА) и Републичком
агенцијом за телекомуникације (РАТЕЛ).
Састанци које је Координационо тело, као посредник, организовало између министарстава и представника општина Прешево, Бујановац и Медвеђа резултирали су значајним бројем успешно решених
питања. Влада Србије је из буџета издвојила 310.000.000 динара за суфинансирање инфраструктурних пројеката у три општине 2008 године.
Почетком 2016.године, почели су важни инфраструктурни пројекти да
би се грађанима Прешева, Бујановца и Медвеђе обезбедили добри
путеви, водовод и модерне школе. Координационо тело је покренуло
питање изградње ванболничког породилишта у Прешеву, што су представници албанске заједнице навели као један од приоритета. Након
преговора између министарства здравља и општинских званичника,
Координационо тело је успешно посредовало у вези са мерама које
би требало да се предузму у будућности, да би се успешно завршио
пројекат изградње ванболничког породилишта.
Координационо тело је отпочело сачињавање предлога Стратегије развоја Координационог тела за период од 2008. до 2010. године. Стратегија се заснива на анализама и стратешким документима
сачињеним на искуствима рада Координационог тела и бројним састанцима са свим кључним партнерима у ове три општине, као и на округлим столовима одржаним са представницима политичких партија
и невладиних организација Прешева, Бујановца и Медвеђе. Координационо тело је ставило посебан нагласак на укључивње представника локалних политичких партија и цивилног друштва у процес израде
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Стратегије развоја, са циљем прикупљања поузданих и употребљивих информација. Стратегија је дефинисана у пет делова, укључујући
политички и економски контекст, анализе стања у друштву, култури
и привреди (медији и невладине организације), сарадњу са међународним организацијама и акционе планове по областима.
У 2008. години Координационо тело је обележило и свечано
пуштање у рад водоводне мреже у селу Кончуљ, у општини Бујановац, чија је изградња укупно коштала 21.400.000 динара. Влада Републике Србије је, преко Координационог тела, финансирала 45 одсто изградње ове водоводне мреже, агенција САД за међународни
развој (USAID5) је финансирала 40%, док су мештани села Кончуљ
обезбедили преосталих 15 дсто средстава. Свечаном отварању присуствовали су директор Службе Координационог тела Ненад Ђурђевић, директор USAID-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’’, одобреним у Влади Србије 27. децембра 2007. године. У наредним месецима обезбеђена
је секундарна водоводна мрежа која обезбеђује довођење воде до
кућа становника ових насеља.
Програм развоја и опоравка општина на југу Србије, МИР 2, финансирала је Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију (ЕАR6), Аустријска агенција за развој (АDA7), Краљевина Норвешке, Шведска агенција за међународни развој (SIDA8) и Влада Републике Србије. Захваљујући одличној сарадњи са америчком агенцијом за
међународни развој USAID, Координационо тело је било ангажовано
на укључивању општина Прешево, Бујановац и Медвеђа у Програм
USAID за подстицај економског развоја општина (МЕGA9). Споразум о сарадњи између ових општина и МЕGA програма потписан је
9. септембра 2008. године, у присуству амбасадора САД-а у Србији,
Камерона Мантера, директора програма, Питера Епстајна и председника општина. Церемонији су присуствовали и представници Службе
Координационог тела. Укључивање Прешева, Бујановца и Медвеђе у
овај програм је посебно важно због оснивања општинских канцеларија за локални економски развој.
USAID – United States Agency for International Development
EAR – European Agency for Reconstruction
7
ADA – Austrian Development Agency
8
SIDA – Swedish International Development cooperation Agency
9
MEGA – Municipal Economic Growth Activity
5
6
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Председник Координационог тела Милан Марковић са Драганом Томићем
директором основне школе у Левосоју (општина Бујановац)

Ради одржавања и побољшања политичке стабилности, приоритет рада Координационог тела у 2009. години, био је стварање услова
за образовање младих на југу централне Србије10. Координационо
тело је 2009. у сарадњи са Министарством за Национални инвестициони план (НИП), уложило преко 300.000.000 динара у инфраструктурне пројекте како би се оснажила привреда у Прешеву, Бујановцу и
Медвеђи. У изградњу општине Прешево уложено је 87.907.330 динара на пројекте: асфалтирања путева у селима Рељане, Миратовац и
Цакановац, изградње фискултурне сале у селима Ораовица и Миратовац, побољшања снабдевања електричном енергијом села Трнава,
инфраструктурно-саобраћајног регулисања центра Прешева, реконструкције саобраћајнице у селу Црнотинце и пута у селу Славујевац.
Регулисана су корита реке у селима Рајинце и Ораовица, изградња
канализационе мреже и настављена је реконструкција библиотеке у
Дому културе. У изградњу општине Бујановац уложено је 94.755.729
динара: у наставак изградње пута Лучане – Добросин, побољшање
електроснабдевања у ,,Сектору 6’’, асфалтирање пута кроз село
Биљача/Лучане – Добросин, изградњу моста у селу Кончуљ, одржа10
Уз подршку министарства просвете, ОЕБС-а и USAID-а , 12. октобра 2009. године председник
владе Србије Мирко Цветковић у Медвеђи је отворио одељење Економског и Правног факултета
Универзитета из Ниша.
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вање путева у селима Дрежница, Света Петка, Куштица и Бараљевац.
Поред овога, Координационо тело је уложило и додатних 13.000.000
динара у изградњу водоводног система ,,Жбевац’’ и помогло да Бујановац добије највише средстава из програма развоја инфраструктуре
у 40 најнеразвијених општина Министарства за Национални инвестициони план. У Медвеђу, уложено је 43.449.941 динара у пројекте изградње махалских путева у месној заједници Реткоцер (Бурдеље, Стуб
и Рујковац), локалног пута Газдаре – Рудник Леце и реконструкције
локалних путева. У пројекат ,,Јачање капацитета за инклузиван локални развој у јужној Србији’’ уложено је 7.920.000 долара. Средства
су обезбедили, шведска агенција за међународну развојну сарадњу,
швајцарска агенција за развој и сарадњу, програм Уједињених нација
за развој (UNDP11) и Влада Норвешке. За реализацију пројекта ,,Промовисање одржања мира у јужној Србији’’ обезбеђено је 2.500.000
долара из Фонда за развој миленијумских циљева шпанске владе.
У 2010. години, после више од две године, укључивањем представника српске заједнице, у Бујановцу је формирана мултиетничка
власт, где су језгро чинили представници албанске заједнице. Успостављена је сарадња Националног савета Албанаца и Координационог тела, првенствено због решавања питања у образовању. У
циљу оснаживања привреде у општинама Прешево, Бујановац и
Медвеђа, Координационо тело је у 2010. години у инфраструктурне
пројекте уложило 229.278.000 динара. У општину Прешево уложено
је 91.948.590 динара за реконструкцију центра града, асфалтирање
и реконструкцију путева у селима Рељане, Миратовац и Цакановац,
Алиђерце, 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 за
потребе РТВ Прешево. У општину Бујановац, уложено је 100.341.068
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
динара за изградњу локалног пута Петриље – Мркоње, корзоа и две
11

UNDP – United Nations Development Programme
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улице, деонице Медвеђа – Црни врх и за одржавање локалних и махалских путева. Из НИП-а је издвојено 6.381.184 динара (2.996.728 за
општину Прешево и 3.384.456 за општину Медвеђа). Координационо
тело је обезбедило више од 50.000.000 динара за пројекте цивилног друштва, помоћ социјално најугроженијима и информисање. У
сарадњи са републичким институцијама, омогућено је отварање 62
нова радна места на царини, у пореској управи, инспекцијским органима и другим државним институцијама у општинама Прешево
и Бујановац. Обезбеђене су стипендије за 206 средњошколаца из
општина Прешево, Бујановац и Медвеђа. За социјално најугроженије, Координационо тело је доделило свакој општини по 2.000.000
динара. Из фонда Министарства за државну управу и локалну самоуправу, издвојено је 47.800.000 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 динара. У месне заједнице Раковац, Српска
кућа, Левосоје, Кончуљ, Несалцe, основне школе ,,Бранко Радичевић
и Наим Фрашери’’, и спортски центар ,,Младост’’ у Бујановцу, уложено је 16.900.000 динара. У Медвеђу, у месну заједницу Рујковац
и Сијаринску бању, из овог фонда уложено је 14.000.000,00 динара.
Најзначајнији успех у 2011. години је отварање одељења Економског факултата из Суботице у Бујановцу. У циљу оснаживања привреде у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, Координационо
тело је у инфраструктурне пројекте уложило 260,500.000 динара12.
12
Факултет је отворен у октобру, а у прву генерацију академаца уписано је 69 студената који наставу
похађају двојезично, на српском и албанском језику. Стипендирањем младих из мултиетничких општина 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. У општину Прешево уложено је
104,100.000 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 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 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 је обезбедило више од 15.000.000 динара за пројекте цивилног друштва. За социјално најугроженије
додељено је свакој општини по два милиона динара. Из фонда Министарства за државну управу и локалну
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Служба Координационог тела је улагала у економски и инфраструктурни развој три општине. У циљу оснаживања привреде у
општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, у 2012. години је уложено 40.000.000 динара бесповратних средстава привредницима три
општине. У инфраструктурне пројекте три општине инвестирано је
222.080.840 динара. Ради побољшања живота у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа, Координационо тело је остварило изузетну сарадњу са међународним партнерима: Делегацијом ЕУ у Србији,
амбасадом Велике Британије, амбасадом САД, ОЕБС канцеларијом
Високог комесара за националне мањине, мисијом ОЕБС у Србији,
USAID -ом, програмима ЕУ Прогрес и ПБИЛД и многим другим.
Село Кленике у општини Бујановац добило је нови амфитеатар
који је отворен у марту 2012. године. Служба Координационог тела
је помогла изградњу амфитеатра у основној школи „Бора Станковић“
у којем ће бити организоване свечаности и догађаји везани за рад
школе. Амфитеатар вреди 12.000.000 динара и представља пројекат од великог значаја за развој друштвеног живота свих становника
села и околине. Канцеларија за људска и мањинска права, уз подршку амбасаде Велике Британије, организовала је други пут „Програм
стажирања за припаднике мањинских заједница у државним институцијама Републике Србије’’. Циљ програма је повећање учешћа
националних мањина, односно припадника ромске, бошњачке и албанске заједнице, у јавном животу и њихово укључивање у државне
органе. У периоду од новембра 2011. до априла 2012. године, 10
стажиста упознало је рад државне управе и то у институцијама које
су од највећег значаја за остваривање колективних права мањина,
међу њима и канцеларију Координационог тела у Београду. Служба
Координационог тела је 2012. године први пут обезбедила средства
из буџета за финансирање економских пројеката за подршку развоју
малих и средњих предузећа, приватних предузетника и пољопривредних задруга у износу од 40.000.000 динара.
Председник Координационог тела професор др. Зоран Станковић, на прослави 12 година постојања Координационог тела, рекао је
да ово тело има кључну улогу у помирењу етничких заједница и посамоуправу издвојено је 41.183.000 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 динара. За финансирање асфалтирања пута у Левосоју, изградњу тротоара у центру града
и изградњу амфитеатра у селу Кленике, Бујановцу је додељено 13,000.000 динара. Медвеђа је добила
8,000.000 за финасирање изградње локалних путева у месним заједницама Рујковац и Чокотин.
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бољшању економске ситуације. Он је нагласио да је економски развој ове три општине предуслов за стабилност региона. Истакао је да
је Координационо тело у периоду од 12 година у општине Прешево,
Бујановац и Медвеђа, уложило 75.000.000 евра, док је међународна
заједница подржала ове општине са 35.000.000 евра.

Председник Координационог тела Зоран Станковић
са председником општине Прешево Рагмијем Мустафом

Координационо тело је обезбедило 7.455.000 динара из буџета
Владе Србије и угроженим становницима током поплава у општинама Прешево и Бујановац, исплаћена је одштета. Служба Координационог тела је у 2013. години поново расписала конкурс за финансирање малих и средњих предузећа (60 милиона динара). На Универзитету у Новом Саду студира 32 младих из Бујановца и Прешева које
стипендира Служба Координационог тела, а износ стипендија је 45
хиљада динара месечно. Сада већ годинама, обезбеђене су стипендије за средњошколце из социјално угрожених породица. Стипендију
прима 284 ђака, а сваки средњошколац добија по 6.000 динара сваког месеца. Настављено је са организовањем Школе српског језика за
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младе у Прешеву и Бујановцу. Ученицима основних школа у Прешеву,
Бујановцу и Медвеђи сваког 1. септембра поклањају се школске торбе са прибором.

Председник Координационог тела Зоран Станковић и Бранко Делибашић
(Координационо тело) са председником општине Бујановац
Нагипом Арифијем и његовим замеником Стојанчом Арсићем

У области инфраструктуре 2014.године у општинама Прешево,
Бујановац и Медвеђа Координационо тело преко Владе Србије – инвестирало је 213.666.443 динара (Прешево 102.572.840 динара, Бујановац 78.569.323 динара, Медвеђа 32.524.280 динара). У Прешеву
је завршена изградња раније започетог ванболничког породилишта,
дечији вртић и здравствена станица у селу Рајинце, и спортски терени
у селу Рељан. Изведено је више реконструкционих радова у Миратовцу и Прешеву. Асфалтирана је Вардарска улица и почела је реконструкција трга у Бујановцу. У Медвеђи је постављена улична расвета,
реконструисани су локални путеви, изграђени одбрамбени насипи
од поплава и изграђена је канализација.
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Током 2013. и 2014. године обезбеђени су правни и финансијски
услови за изградњу зграде одељења Економског факултета из Суботице у Бујановцу. Пројекат изградње зграде факултета чије је одељење
у Бујановцу отворено 2011. године, партнерски је подухват Владе Србије, ЕУ преко програма „Европски прогрес” и општине Бујановац. У
јануару 2015. обележен је почетак радова.13
За финансирање ванболничког породилишта у Прешеву, из буџета
Координационог тела у 2012. години, издвојено је 15.000.000 динара,
у Министарству здравља 20.000.000 и општини Прешево 10.000.000
динара. Прва фаза радова ванболничког породилишта завршена је
у децембру 2012.године. Новчана средства за другу фазу радова су
обезбеђена и завршена је изградња ванболничког породилишта 31.
јануара 2014. године. 14
На конкурсу у 2014. години, додељено је 49.756.286 динара за
подстицај и развој 20 предузећа у општинама Прешево, Бујановац и
Медвеђа.
У буџет за 2015 годину укупно дозначена средства општинама
у виду трансфера износе 250.000.000 динара. На седници председништва Координационог тела одржаној 26. фебруара 2015. године
договорени су следећи износи трансферних средстава: општина Прешево 104.685.460 динара, општина Бујановац 109.707.180 динара и
општина Медвеђа 34.207.360 динара.
Нова зграда одељења Економског факултета из Суботице, отворена је у Бујановцу 17. новембра 2015. године. Поред председника владе Александра Вучића, отварању су присуствовали: министар просвете Срђан Вербић, шеф делегације ЕУ у Србији Мајкл Девемпорт, шеф
мисије ОЕБС –а у Србији Петер Бурхарт и амбасадор Швајцарске у Србији Жан Данијел Рух. Зграда је изграђена и опремљена захваљујући
Влади Србије, делегацији ЕУ у Србији, мисији ОЕБС-а у Србији, амбасадама Швајцарске и САД, и општини Бујановац.
У периоду од 2001. до 2016. године редовно су одржавани састанци Саветодавног тела председника Координационог тела Владе Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа. Састанке су
водили председници Координационог тела Небојша Човић, Расим
Љајић, Милан Марковић и Зоран Станковић. Поред њих, састанку су
присуствовали, често их и водили - Милисав Мића Марковић, Душан
13
Од 2011. Координационо тело стипендира младе из општина Бујановац и Прешево, а од
2013. године из општине Медвеђа на факултетима Униврезитета у Новом Саду.
14
Прогрес програм ЕУ је обезбедио опрему за ванболничко породилиште у вредности од 225.000 евра.
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Отварање нове зграде одељења Економског
факултета из Суботице у Бујановцу

Спасојевић, Сима Газикаловић и Владан Анојчић координатор Саветодавног тела. На њима је разматрана политичко-безбедносна ситуација на југу централне Србије, у Македонији и на Косову и Метохији.15

ЗАКЉУЧАК
Формирање Координационог тела у политици државе Србије отворило је нови приступ у решавању етничких сукоба. Постојање Координационог тела као државног органа директно на вези са председником владе тј. Владом Србије од 2000. до 2016. године, показало
се добрим решењем, због свакодневног праћења и решавања проблема – пре свега економских, на југу централне Србије. Предузи15
Учесници састанка су били начелници полицијских управа Врање (Новица Здравковић, Љуба
Алексић, Драган Божовић, Столе Филиповић и Слађан Велиновић) заменик начелника Вујица
Стошић, и Лесковац (Зоран Стојановић, Неша Стојковић, Славољуб Цанић, Дејан Раденковић и
Владимир Жугић) и начелници ОУП- Медвеђа Влада Стаменковић, Зоран Анђелић, и представници Војске Србије, МУП-а и безбедносних служби Србије (потпуковник Душан Петковић, мајор
Драган Николић, пуковник Милета Новаковић, мајор Богдан Косановић, Вујица Стошић, Мирослав
Антић, Драгослав Ђикић и Горан Бојковић, пуковници Драган Митић и Јован Минић).
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мајући мере економског опоравка југа централне Србије, од формирања Координационог тела 16. децембра 2000. до 4. новембра 2015.
године, Србија је у југ централне Србије уложила 6.521.645.372 динара (Прешево – 1.923.140.026, Бујановац – 2.120.213.438, Медвеђа
– 1.691.962.969, остале општине – 333.245.940, социјална давања
и стипендије – 208.420.104, субвенције – 197.374.147, и донације –
47.288.746 динара). Радом Координационог тела које је и омогућило чешће контакте локалних самоуправа са државним органим, политичка ситуација на југу централне Србије је стабилизована. Иако
је економски развој и даље на ниском нивоу, урађено је доста на
уређењу инфраструктурних објеката, путева, електроснабдевања ,
канализационе и водоводне мреже. Праћење политичко-безбедносне ситуације на југу централне Србије, од стране Саветодавног
тела председника Координационог тела, као и предузимање превентивних мера на терену, допринели су побољшању безбедности
свих грађана на југу централне Србије. Војничка дисциплинованост
и људски однос припадника Војске Србије према овим мештанима
повратили су углед државе Србије и поверење у институције Републике Србије.
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