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У В О Д  
 
 
Од формирања, Координационо тело Савета министара СЦГ и Владе Републике 
Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа,  има отворен и јасан пут пред 
собом, зна да је заједничка судбина свих грађана општина Бујановац, Прешево и 
Медвеђа и будућност њихове  деце у њиховим рукама као и прилика заједнички да 
покажемо да смо спремни за улазак у породицу европских држава.  
У складу са оваквим опредељењима Координационо тело је након реорганизације 
наставило свој рад и у првој половини 2005. године остварило значајне резултате. 

 
 

1. ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ У РАДУ 
ЕКСПЕРТСКОГ ТИМА И КООРДИНАЦИОНИХ ГРУПА 

 
 
Реорганизацијом Координационог тела, које је реализована у првој половини 2005. 
године, створени су нови – повољнији услови за његов рад. 
 У складу са захтевима објективног стања у општинама Бујановц, Прешево и 
Медвеђе и ставова Међународне заједнице, Координационо тело је конституисано 
као мултиетничка институција Савета министара СЦГ и Владе Р. Србије. 
Председништво Координационог тела чине председник и шест потпредседника, од 
којих су тројица председници општина Бујановац, Прешево и Медвеђе. Овим је 
испуњен захтев за равноправним учешћем и Срба и Албанаца у руковођењу 
Координационог тела.  Саставни део Координационог тела је и Експертски тим, 
састављен од руководилаца Координационих група, који у складу са инструкцијама 
Међународне заједнице – ОЕПС-а (залагањем амбасадора Мауриција Масарија) и 
одлуком председника Координационог тела, најнепосредније задужен за 
реализацију Програма економско-социјалне и политичко-безбедносне 
стабилизације стања у овим општинама. У састав Координационог тела су и осам 
Координационих група које су задужене за непосредно сагледавање стања и 
решавање проблема из домена својих надлежности. Састав Координационих група 
је мултиетнички и чине их представници албанске, ромске, турске и српске 
националности. Руководиоци свих осам Координационих група у протеклом 
периоду су израдили акционе планове у којима су изнели детаљне планове свог 
рада. Акциони планови за сваку групу појединачно садрже активности и мере које 
групе на пољима својих ингеренција и областима у којима делају, планирају да 
спроводе у периоду од 2005. до 2007. године. 
  
Координациона група за аналитику и пројекте (КГАП) бави се праћењем и 
анализом безбедоносних догађаја у КЗБ и на подручју општина Прешево, 
Бујановац и Медвеђа. Поред анализе безбедоносне ситуације у овом региону и 
предлагања мера у складу са процењеном ситуацијом у плану КГАП је предвиђено 
и учешће у пројктима економско – социјалног развоја. 
У првој половини 2005. године, КГАП је одржала 5 седница. 



Рад Координационог тела у периоду од 01.01. до 30. 06. 2005. године                                Извештај 
_____________________________________________________________________________________ 

 2

 
Поред редовних упознавања са безбедносном и свеукупном ситуацијом у 
општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа, група је стално иницирала и преко 
Координационог тела, покретала решавање одређених проблема који су у њеној 
надлежности. Тако је разрађена и покренута иницијатива о отварању 
малограничних прелаза на државној граници са БЈР Македонији; преко Владе 
Републике Србије и МУП Р. Србије покренута је иницијатива за модернизацију и 
опремање административног прелаза «Кончуљ»; интезивиран је рад и у сарадњи са 
ОЕБС-ом и Радном групом за полицију, настављена је обука локалне полиције; 
редовно се прате активности свих субјеката безбедности у региону, као и степен 
њиховог утицаја на безбедност; КГАП рад и проблеме везане за изградњу 
комплекса «Цепотина», као и сталног ангажовања у разјашњавању намене и 
потреба његовог завршетка. 
Координациона група за аналитику и пројекте и у будућем раду планира развијати 
сарадњу са државним органима у смислу предлагања мера и упућивања на 
надлежност и решавање истим иницијативе локалних власти и грађана општина 
Бујановац, Прешево и Медвеђа. У плану КГАП је  континуирана сарадња са 
осталим Координационим гупама и органима Координационог тела и 
институцијама Републике Србије и ДЗ СЦГ. Редовне извештаје о свом раду 
подноси руководиоцу Експертског тима и Председнику Координационог тела (КТ). 
 
Координациона група за инфраструктуру и комуналне службе  (КГИКС) 
одржала је први састанак 22.04.2005. године и направила нацрт програма развоја 
који је презентовала вишим инстанцама. Овај петогодишњи програм планира 
реализовати у три фазе, и то:  
 

 фаза од 2005 до 2006. године. У овој фази предвиђено је измирење 
заосталих  дугова и обавеза према извођачима радова за пројекте 
реализоване у периоду од 2003. до 2005. године, као и почетак нових 
пројекта чија би се реализација наставила и у даљим фазама програма;  

 фаза од 2007 до 2008. године. У овој фази наставило би се са пројектима 
изградње средње школе „Михајло Пупин“ у Бујановцу, регулисања 
канализационе мреже у Великом Трновцу и изградње регионалног пута: 
Трновац – Брезница – Муховац – Зарбинце. Планира се и реализација 
неколико пројеката мањих вредности; 

 фаза од 2009. до 2010. године. У овој фази предвиђена је реализација 
неколико нових пројеката од изузетног значаја, као и финализација 
пројеката изградње средње школе у Бујановцу и регионалног пута 
Трновац – Брезница – Муховац – Зарбинце.  

КГИКС саставила је предлог за решавање проблема инфраструктуре у свим 
областима у општини Прешево а доствљено јој је на увид и даљу надлежност и 
комплетно стање радова и финансијско стање пројеката који су у реализацији у 
општини Медвеђа. 
КГИКС одржала је два састанка у Бујановцу са председницима Општине. 
 На првом састанку  информисани су о проблемима везаним за инфраструктуру и 
комуналне службе у општинама БПМ. 
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Том приликом је договорено да се 3 х 2 године (2005.-2010. године) направи списак 
потреба (не жеља) за рехабилитацију постојеће и изградњом нове инфраструктуре 
и комуналне службе у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа. 
Представници све три општине доставили су своје планове у договореном року. 
На другом састанку договорено је да се у 2005. години исплате све стечене обавезе 
по уговорима који су реализовани али не и исплаћени у вредности од 59.406.661,33 
динара, према Општини Медвеђа, како би се избегли судски процеси и затезне 
камате. 
Републичка дирекција за путеве по основу преузетих обавеза, прама Закључку 
Владе Републике  Србије 05 број :401-3972/2004-001 од 27 маја 2004. године, 
извршила је у потпуности плаћање и тиме измирила дуг. 
Господин Риза Халими инсистирао је на  наставку радова на путу Приштина –
Гњилане М-25,2, који је кроз уговор Фонда за земљиште Прешево изграђен у 
дужини од 1.250м, без хабајућег слоја. 
На жалост Републичка дирекција за путеве Србије у Програму за 2005. годину нема 
предвиђено 220 милиона динара колико треба за завршетак радова. 
На задњем састанку , руководилац  КГИКС предложио је да се оргнизује састанак 
са Министарством финансија како би се добила информација са колико средстава 
се може располагати у 2006. години, за потребе изградње и рехабилитације 
постојеће путне мреже и да се према томе уради Програм за 2006. годину. Сматра 
да је боље него, да се из дугорочног Програма (2005.-2010) предлажу средства за 
2006. годину која највероватније не могу бити обезбеђена и изазвале би негативан 
ефекат. 
Следећи састанак у многоме зависи од предлога и могућности обезбеђења 
финансијских средстава. 

 
Координациона група за државне институције и правосуђе (КГДИиП) одржала 
је до сада два   састанка у Бујановцу заједно са представницима надлежних 
државних институција и ОЕБС – а. Ова група сачинила је План рада у коме је 
сагледано стање у правосудним органима, управи и инспекцијским службама. На 
основу сагледаног стања направљен је План мера у којем су назначени рокови и 
носиоци за реализацију активности ради отклањања проблема у области људских 
ресурса, отклањању проблема везаних за матичне књиге и бирачке спискове или 
материјалној опремљености органа. 
У циљу отклањања проблема у области људских ресурса у правосудним органима 
објављен је оглас за пријем односно за избор носилаца правосудних функција, али 
се нико од лица албанске националности није пријавио. Оглас је и даље отворен. 
У инспекцијским службама у току су припреме за објављивање огласа за пријем 
једног броја инспектора, а досадашња искуства говоре да се и раније на огласе на 
та места Албанци нису јављали. 
Министарство правде је у протеклих пет месеци за набавку рачунара и побољшање 
смештајних услова за рад правосудних органа издвојило 2.680.985,00 динара.  
У општини Бујановац започето је са ревизијом бирачких спискова и до сада је из 
њих избрисано 37 лица која су умрла и поднето је 20 захтева за покретањем истраге 
Општинском јавном тужилаштву против најближих сродника који нису пријавили 
чињеницу смрти. 
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Обавезни су председници општинских судова у Прешеву и Бујановцу да у циљу 
двојезичности у вођењу кривичних и парничних поступака, да обезбеде штампање 
двојезичних образаца према приложеном узорку Општинског суда у Суботици, да 
на судске зграде поставе одговарајуће табле са двојезичним натписом ( на српском 
језику – ћирилично писмо и на албанском језику и писму), о ова се обавеза односи 
на општинска јавна тужилаштва у Бујановцу и Прешеву. 
У циљу сразмерне заступљености припадника националних мањина, председници 
судова су обавезни од стране Министарства правде, да траже измену односно 
проширење систематизација ради пријема лица албанске националности, под 
условом да испуњавају неопгодне законске услове и да желе да раде у 
правопсудним органима. Приликом селекције и избора кадрова успостављена је 
тесна сарадња председника судова односно тужилаца са председницима општина и 
Министарством правде ради избора најадекватнијих кадрова. 
Међутим, примећено је да за сада нема веће заинтересованости лица албанске 
националности за рад у правосудним институцијама, а то се потврђује кроз не 
јављање на Оглас за избор судија који је у току , јер се само један Албанац јавио на 
тај Оглас и то алтернативно за судију у Општинском суду у Прешеву односно у 
Општинском суду у Бујановцу. 
У току је решење проблема смештаја за Општински орган за прекршаје у Прешеву 
а самим тим и за суд тужилаштво. 
Интензивира се рад органа око сређивања бирачких спискова. 
У наредном периоду следи наставак активности , у складу Акционог плана ове 
групе. 
 
Координациона група за здравство, социјалну заштиту и хуманитарну помоћ 
(КГЗСЗиХП)  саставила је и на увид поднела акциони план активности и мере које 
планира да спроводи и реализује у периоду од 01.01.2005. до 31.12.2007. године. 
Ова група као приоритете свог деловања најавила је активности у области 
епидемиологије ( контрола и здравствена заштита у циљу превенције и отклањања 
болести од већег социо – епидемијског значаја: дечја парализа, тетанус код 
новорођенчади, хепатитис Ц, рубеола, ТБЦ, менингитис, полне болести итд.), 
хигијене (обезбеђивање здравствене исправности намирница, снабдевање 
становништва исправном водом за пиће, хигијенска диспозиција чврстих и течних 
отпадних материја, унапређивање колективне исхране и санитарно – хигијенских 
услова у објектима за колективни боравак деце и омладине, здравственим 
установама и радничким ресторанима), дератизације приоритетних области и у 
области здравственог васпитања. 
У области социјалне заштите, од 01.09.2004. године, од када је почео да се 
примењује Закон о изменама и допунама Закона о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана, значајно је побољшан положај 
материјално угрожених грађана који остварују право на материјално обезбеђење. 
Уведен је институт једнократних новчаних помоћи као социјално -  заштитне 
интервенције у ургентним и тренутно неповољним ситуацијама материјално 
необезбеђеног дела становништва. 
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ЗАТЕЧЕНО СТАЊЕ 

 
Анализом затеченог стања издвојени су најзначајнији проблеми и истакнута 
неопходност реализације средњорочних и дугорочних планова очекиваном 
динамиком. 
 

- Превазилажење проблема нострификације  диплома из Тиране као и 
ангажман лекара са Косова и Метохије. 

 
- Признавање положених Стручних испита у Приштини која су издата од 

странеУНМИК-администрације. 
 
- Проблем просторног капацитета и медицинске опреме (застарелост и 

недостатак опреме; реализација ванболничког породилишта у Прешеву и 
Бујановцу уз истовремено кадровско обезбеђење). 

 
- Проблем доделе специјализације. 

 
- Проблем доступности здравствене заштите(поливалентна и патронажна 

служба). 
 

- Расположивост података о здравственом стању становништва ЗЗЗЗ Врање 
који нису релативни, обзиром на чињеницу да не поседујемо повртне 
информације о лечењу на КиМ. 

 
- Исплата +50% за раднике ангажоване са простора КиМ. 

 
- Ангажман по питању упошљавања нових радника. 

 
- Лоша комуникација на нивоу – Здравствени центар Врање-Домови 

здравља. 
 

- Проблем водоснабдевања. 
 

- Диспозиција течних и чврстих одпадних материја (конкретне активности у 
раскораку са потребама). 

 
- Повећање обима доступности информацијама о ризицима боравка на 

подручју контаминираним осиромашеним уранијумом уз ретроспективну и 
проспективну анализу малигних обољења. 
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ДУГОРОЧНИ ЦИЉЕВИ 

 
1)Планирани пројекти 
 
 

- „Праћење здравственог стања становништва на подручју општина 
Прешево, Бујановац и Медвеђа након НАТО-агресије 1999 године“. 

 
- „Од трауме ка стабилном миру на југу Србије“- предлог даје 

Друштво за заштиту менталног здравња ратних ветерана и жртава 
ратова“ 

 
- „Формирање лабараторије за испитивање радиолошке исправности 

животних намирница и предмета опште употребе – ЗЗЗЗ Врање“. 
 
2) Концепт мултиетничности спровести и на терену а не само декларативно. 
 
3) Активно учешће менаџерства у здравству као идеја коју треба реализовати. 

 
 

НОСТРИФИКАЦИЈА ДИПЛОМА 
 

Након првог састанка Координационе групе за здравство, социјалну заштиту и 
хуманитарну помоћ у Бујановцу 17.03.2005. године издвојен проблем 
нострификације диплома Медицинског и Стоматолошког факултета, стечених у 
Тирани (др Бећир Нухиу, координатор групе из Прешева). 
Након контакта са Медицинским факултетом у Београду, одељење за студенска 
питања, Љиљана Миковић, Стручни сарадник, доставила нам је следеће податке: 
Доктори медицине који су дипломирали на Медицинском факултету у Тирани а 
који траже ностификацију стечених диплома у обавези су да доставе следећа 
документа: 

 
1. оргигиналну диплому 
2. три оверена превода дипломе  
3. три оверене фотокопије дипломе  
4. оригинални наставни план (датум уписа по годинама студија, број часова 

по предметима, оцене свих положених испита) 
5. три оверена превода наставног плана  
6. три оверене фотокопије наставног плана 

 
Кандидати који су завршили Медицински факултет у Тирани полажу допунски 
испит из Судске медицине. 
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Трошкове нострификације за држављане Србије и Црне Горе износе 10 000 динара 
( са полагагањем допунског испита из Судске медицине)а за стране држављане 250 
US долара у динарској противвредности. 
У периоду од 01.07.1999. године до 21.12.2004 било је 13 (тринаест) захтева за 
нострификацију диплома стечених на Медицинском факултету у Тирани и сви 
су решени позитивно, односно, све дипломе су нострификоване. 

 
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду  доставио је следеће податке: 

 
а) Лице које тражи ностификацију диполоме подноси захтев у коме наводи разлог 
за нострификацију, при том подноси следећа документа: 

 
1. оригинал диплому или дупликат дипломе , односно други примерак, који је 

у складу са закомом земље у којој је диплома стечена која у свему замењује 
огигинал на увид. 

2. фотокопију диполоме (два примерка) 
3. Три примерка превода дипломе (преведено и оверено код овлашћеног 

судског тумача) 
4. уверење  о положеним испитима 
5. три превода уверења о положеним испитима (преведено и оверено код 

овлашћеног судског тумача) 
6. наставни план и програм (оригинал и превод) 
 

б) У периоду од 1999-25.05.2005. године поднет је један захтев за ностификацију 
дипломе о високом образовању стечене на Стоматолошком факултету у Тирани. 
У току поступка нострификације, кандидат је одустао од поднетог захтева. 
Допис потписао Продекан за наставу, Проф. др Владимир Ивановић. 
 

СТРУЧНИ ИСПИТИ 
 
Током првог састанка Координационе групе за здравство, социјалну заштиту и 
хуманитарну помоћ, анализом тренутног стања и издвајањем најзначајнијих 
проблема, предочен је проблем око признавања положеног стручног испита у 
Приштини за лекаре и стоматологе из Прешева и Бујановца који су у радном 
односу (поједини лекари су у радном односу још од 2001. године а при том 
одговарајући руководећи кадар Здравствене установе којој припадају све време има 
сазнање да су засновали радни однос поседујући само „Лиценцу“ коју издаје 
УНМИК). 
Обзиром на чињеницу да је министар, Проф.др Томица Милосављевић на састанку 
са преседницима општина Прешево, Бујановац и Медвеђа, одржаног у 
Миноистарству здравља, коме су присуствовали и помоћник министра, Проф.др 
Александар Живановић, др Татјана Рајовић као и представници НВО, инсистирао 
на поштовање Закона, члан 14. став 1. Правилника о приправничком стажу и  
стручним испитима здравствених радника и здравствених сарадника („Службени 
гласник РС“, БРОЈ 89/93), постојаће „Лиценце“ у наставку активности 
Координационе групе за здравство, социјалну заштиту и хуманитарну помоћ 
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престају да буду актуелне у смислу њиховог признавања и ради се на 
изналажењунових могућих решења. 
На инсистирање Проф. др Александра Живановића, током даљих активности 
Координационог тела, направљен је уступак у смислу полагагања стручног испита 
након свих законом предвиђених рокова, а уз одговарајућу документацију. 
Увидом у потребну документацију установљено је да нико не поседује стажерску 
књижицу “из објективних разлога„ .Суштина целе приче јесте у томе да су 
стажерски део обавили у Приштини где исти траје 6 месеци уместо законом 
предвиђених 12 месеци. 
У контакту са Наталијом Попов, службеником који ради управо на пословима 
везаним за полагање стручног испита, на инсистирање Проф.др Александра 
Живановића, помоћника министра здравља, направљен је још један уступак који је 
подразумевао поседовање званичног документа за сваког кандидата појединачно, 
иза кога би стајала званична установа, а као потврда да су у законском року 
обавили стаж у одговарајућој установи. 
08.09.2005. директор Дома здравља Прешево, др Митат Сахит, доставио је 
потребну документацију за септембарски испитни рок (ДЗ Бујановац и ДЗ 
Прешево) за следеће кандидате: 
 
 
 
Редни 
број 
 
 

Име кандидата Звање 
Датум заснивања 
радног односа на 
неодређњно 

1. Ајети Бејтула др медицине 18.02.2005. 
2. Беким Арифи др медицине 18.02.2005. 
3. Локман Ахмети др стоматологије 01.02.2002. 
4. Џемаил Фејзулаху др медицине 01.06.2003. 
5. Азем Спахиу др медицине 05.01.2004. 
6. Афердита Мустафи др медицине 14.11.2001. 
7. Фљорије Халили др медицине 14.11.2001. 
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Редни 
број 
 
 

Име кандидата Звање 
Датум заснивања 
радног односа на 
неодређњно 

1. Љатиф Афези др стоматологије 16.01.2002. 
2. Рамиљ Азизи др стоматологије 01.02.2002. 
3. Себахате Насуфи др медицине 11.02.2002. 
4. Хиљми Мустафа др стоматологије 18.02.2002. 
5. Али Алију др медицине 01.05.2002. 
6. Бујар Зулфију др медицине 02.04.2003. 
7. Љуан Љимани др медицине 17.06.2003. 
8. Арбенита Зенели др медицине 17.06.2003. 
9. Бетим Сељмани др медицине 17.06.2003. 
10. Дритон Мустафа др медицине 17.06.2003. 
11. Јетон Сахити др стоматологије 14.07.2003. 
12. Дритон Салију др стоматологије 14.07.2003. 
13. Кадрије Ахмети др медицине 13.10.2003. 
14. Агим Сабедини др медицине 08.03.2004. 
15. Фатљум Алију др медицине 04.01.2005. 
16. Бесим Абдулаху др медицине 23.02.2005. 
17. Фиторе Садику др медицине 11.03.2005. 
18. Насер Ахмети др медицине  

 
 

Регионалним Домовима здравља је, након дефинисања проблема полагања 
Стручних испита, достављен допис којим се елиминише свака даља могућа 
неусаглашеност и релативација  Закона, члан 14. став 1. Правилника о 
приправничком стажу и струћним испитима здравствених радника и здравствених 
сарадника, „Службени гласник РС“. Бр.89/93(у прилогу) 

 
ВАНБОЛНИЧКО ПОРОДИЛИШТЕ 

 
Потреба за ванболничким породилиштем, односно, иницијатива од стране 
општинских структура и представника Дома здравља Прешево датира од периода 
2000-2001 године. 
Сачињен је идејни пројекат од стране ЦИП-а из Београда након добијене 
сагласности из Министарства здравља 07.06.2001 године. 
У том периоду, због неусаглашености око одабира адекватне локације и 
потенцијалних извођача радова, поменути Пројекат није реализован ( у прилогу: 
Сагласност Министарства здравља за организовање акушарског одељења при Дому 
здравља Прешево, бр:022-04-51/2001-02 од 07.06.2001 године; Општинско веће 
општине Прешево је 17.06.2003.године донело Решење(бр:352-13) о одбијању 
понуда у отвореном поступку јавне набавке за извођење радова на адаптацији 
комплекса Дома здравља у Прешеву у ванболничко породилиште. 
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У оквирима активности Координационог тела, односно, координационе групе за 
здравство социјалну заштиту и хуманитарну помоћ, актуелизује се и Пројекат 
ванболничког породилишта. 
Министарство здравља очекује конструктиван, професионалан и ефикасан приступ 
решавања истог уз сарадљу и могућу подршку како Координационог тела и 
општинских структура, тако и хуманитарних организација. 
У том смислу сачињен је Акциони план, усвојен на конститутивној седници КТ 
крајем јуна месеца на седници у Бујановцу који суштински подразумева 
обезбеђивање приступачне здравствене заштите на подручју општина Прешевом 
Бујановац и Медвеђа. 
Реорганизација примарне здравствене заштите је у складу са прихваћеним 
стандардима уз поштовање принципа мултиетничности. 
Истовремено, наглашавамо да реализација Пројекта ванболничког 
породилишта је у вези са доношењем  новог Закона о здравственој заштити, 
који је упућен Скупштини на разматрање и усвајање.  
Поменут предлог закона, предвиђа да примарна здравстевна заштита буде под 
ингеренцијом локалне самоуправе. 
У скаладу са прихваћеним стандардима у погледу кадрова уз поштовање принципа 
мултиетничности, јачаће се и капацитет институција здравствене заштите уз 
напомену да ванболничко породилиште не подразумева ризичне трудноће већ само 
систем приправности. 
Његовом реализацијом исказаће се потреба за 3 гинеколога и најмање 6 акушерки. 
Истовремено, исказаће се потреба за анестезиолозима, трансфузиолозима, 
неонатолозимам и биохемичарима. 
 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ 
 

- Током шестомесечне активности групе за здравство, социјалну заштиту и 
хуманитарну помоћ Координационог тела, проблем додела 
специјализација дефинисан је као последица неприхватљивих 
Критеријума о додели специјализација креираних у Министарству 
здравља. 
- Сагледавши важеће Критеријуме и потребе, а током активности 
Координационе групе за здравство, социјалну заштиту и хуманитарну 
помоћ, суштинско решење је у промени важећег Правилника о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника, како регионални домови здравља не би 
представљали само отворену могућност за доделу специјализација након 
чега као спеијалиста одлазе у веће Здравствене центре, при чему Домови 
здравља остају без неопходног, планираног кадра. 
 

При том треба уважити чињеницу да директор Здравственог центра Врање доделу 
специјализација реализује у складу са дужином студирања, просеком студирања, а 
да  је у ранијем периоду сваки свршени специјалиста био у обавези да 10 година 
након положеног специјалистичког испита буде у установи која му је доделила 
специјализацију. 
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- Предлог да је по Правилнику о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника бодује и 
место живљења, што треба предложити Управном одбору  током промене 
Правилника како не би долазило до несклада између добијених 
специјализациј аи расположивих специјалиста. 
- Јасно дефинисати проблем похађања неодговарајућих специјализација 
и решити га у складу са Законом. 
- Неопходно је да се захтеви за доделу специјализација ускладе са областима 
односно, делатностима установе која је предвиђена Законом , Уредбом о 
плану мреже здравствених установа и Статутом здравствене установе. 
- Током горе наведених активности , имати у виду примену стандарда на 
кадрове у примарној здравственој заштити а све по принципу контиуниране 
примене принципа мултиетничности. 
 
ИСПЛАТА СТИМУЛАТИВНОГ ДЕЛА ЗА РАДНО АНГАЖОВАНЕ СА 

ПРОСТОРА КИМ 
 

На основу примене закључака Владе од 18. децембра 2001.године, број : 121-
14226/2001, а којом је предвиђено да се плате запослених у здравственим 
установама у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа повећају за 50%, а чији је 
предлагач Министарство здравља, са исплатом јулске плате започето је спровиђење 
исте за раднике са Косова и Метохије, који су радно ангажовани у поменутим 
општинама. У договору са шефом канцеларије за Косово и Мтохију, др Љубишом 
Недељковићем и директором РЗЗО-филијала Грачаница, Слободаном Денићем , ова 
исплата ће се вршити ретроактивно до исплате јануарске стимулације од 2005. 
године 
Поменуто ангажовање око исплате стимулативног дела за раднике са простора 
Косова и Метохије има з ациљ изједначавање у третману запослених. 
 

ПРОБЛЕМ ЗАПОШЉАВАЊА 
 

У примени су плански документи (Стандарди) за болничке капацитете и запослене 
у здравству . На основу извршене анализе констатовано је тренутно стање и 
орјентационо су утврђене потребе за кадровима у примарној здравственој заштити , 
у болничкој и поликлиничкој делатности. 
Ове потребе су исказане у Стандардима обезбеђености за подручја одговарајућих 
округа. 
Када се донесу подзаконски акти са наведеним стандардима за подручје сваког 
округа , па и пчињског и јабланичког , сачиниће се план рада и развоја капацитета 
за период од 2006-2010 године. 
Овим документом ће се утврдити начин решавања кадровских питања било да се 
ради о недостатку или вишку, при чему ће се дефнисати динамика и начин 
решавања ових питања. Поред осталог, то подразумева и прерасподелу 
евентуалних вишкова у одређеној средини или делатности у односу на друге 
средине и делатности. Где ти кадрови недостају. 
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Када узмемо у обзир чињеницу да је нов Предлог Закона о здравственој заштити 
већ у скупштинској процедури дат на разматрању и усвајање, а који предвиђа да 
примарна здравствена заштита буде под локалном самоуравом, наглашавамо да у 
том случају дражава одређује стандарде из Домова здравља а реализацију 
истих спроводи локална самоуправа. 
У скалду са рационализацијом кадрова која је у току и увођењем поменутих 
стандарда, разматраће се упошљавање кадрова на нивоу Домова здравља за 
општине Прешево, Бујановац и Медвађа што подразумева период од почетка 2006. 
године. Ово је уједно и одговор на представке добијене у протеклом периоду  а које 
се суштински односе углавном на поменуту проблематику. При томе, подсећамо 
да је током текуће 2005. године у Дому здравља Медвеђа на одређено примљен 
1 лекар, у Дому здравља Бујановац запошљено је укупно 17 радника, 12 на 
одређено и 5 на неодређено, а у Дому здравља Прешево 6 радника на 
неодређено и 4 на одређено. 
 
Координациона група за културу и медије (КГКиМ) већ је отпочела са 
реализацијом пројеката у области медија и културе на подручју општина Прешево, 
Медвеђа и Бујановац. Програмом политичко-безбедносне ситуације и економско-
социјалног развоја ове три општине као приоритети утврђени су следећи задаци: 
улагање у инфраструктуру објеката и установа културе и јавног информисања, 
набавка превозног средства за потребе Радио Медвеђа, подршка обнови и раду 
културно-уметничких друштава и манифестацијама из области уметничког 
аматеризма, књижевним, сценским и спортским манифестацијама, које доприносе 
развоју међу етничке толеранције, сарадња са невладиним организацијама, 
међународним установама и органима локалне самоуправе. 
Поред ових активности које су већ започете и реализација је у току, планира се рад 
на пројектима у 2006. и 2007. години, чији циљ је постизање позитивне атмосфере 
мултиетничке толеранције, чвршћа сарадња међу постојећим установама културе и 
размена искустава ради емитовања заједничког информативног, образовног и 
културно – уметничког програма. 
Координациона група за култура и медије одржала је трећи састанак 22.јула 2005. 
године. На овај састанак позвани су чланови координационе групе , представници 
културних и медијских установа са подручја три општине као и општински 
руководиоци задружени за културну делатност. Овај састанак је потпуно отворен 
за медије и присуствовао је велики број новинара који су по завршетку радног дела 
постављали питања члановима Координационе групе. На састанку је затражено од 
представника установе да попуне анкетнни лист из Министарства културе РС због 
тачније расподеле планираних буџетских средстава за ову и наредну годину. 
Треба поменути и почетак рада на капиталном пројекту оспособљавања за рад 
Телевизије Бујановац који је започет у другој половини септембра. 
 
Координациона група за образовање, спорт и дечју заштиту (КГОСДЗ) 
отпочела је са реализацијом планова у доменима своје ингеренције одмах по 
формирању.  
У периоду од конституисања КГОСДЗ, 16.03.2005. године, од стране Министарства 
просвете и спорта према приложеним пројектима и захтевима са терена дозначено 
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је 7.500.000,00 динара за инвестиционо и текуће одржавање у школама у 
општинама Прешево, Медвеђа и Бујановац.  
Са финансијског аспекта рада КГОСДЗ приступило се и раду на повећању личних 
доходака запослених у образовању, а према потписаном протоколу са синдикатима 
у образовању, као и расподели ученичких и студентских стипендија и кредита 
према критеријумима који важе у ресорној служби Министарства просвете и 
спорта. 
У току је организација стручно – педагошких испита, семинара и осталих облика 
стручног усавршавања и провере знања за све учеснике наставно – васпитног 
процеса. Планиран је даљи наставак рада и сарадње на изради и усавршавању 
наставних планова и програма, са посебним акцентом на концепцијско и 
систематско решење питања уџбеника на албанском језику. У току је стварање 
услова за школовање кадрова које траже привредни субјекти, измене и допуне 
система образовних профила и образовање кадрова према потребама локалне 
заједнице и албанске националне заједнице. КГОСДЗ је као један од својих 
приоритета одредила рад на појачању инспекцијског и управног надзора над радом 
васпитно – образовних институција у циљу стварања законом прописаних услова за 
рад свих субјеката и појединаца, а према позитивним законским прописима 
Републике Србије. 
Неопходна је сарадња са међународном заједницом, континуирано информисање 
њених представника о свим проблемима који се у пракси јављају и тражење   
активне медијаторске, донаторске и сваке друге помоћи. 
Рад Координационе групе за образовање, спорт и дечију заштиту за општине 
Прешево, Бујановац и Медвеђа, у складу са усвојеним Акционим планом за рад 
Координационе групе, огледа се у следећим аспектима: 
 
I Финасијски аспект рада КГОСДЗ 
 

1. Обезбеђивање средстава у буџету Републике за спровођење инвестиционих 
пројеката и помоћи у раду установа; 

2. Инвестиционо одржавање и опремање установа за предшколско васпитање  
- Адаптација и опремање простора у обдаништима у општинама 

Прешево (у Рајинцима, Ашанима, Буштрању, Алиђерцима); 
3. Инвестиционо одржавање и опремање школа, 

- Реконструкција школских објеката у општинама Медвеђа, 
- Адаптација школске бараке ОШ «Бранко Радићевић» у Бујановцу, 
- Помоћ у адаптирању и опремању кабинета за наставу у општини 

Прешево (у Ораовици, Миратовцу, Раинцима, Жујинцима, 
Рељанима), 

- Поправка објекта школске зграде ОШ «Радован Ковачевић» у Лецу; 
4. Инвестиционо одржавање и опремање спортских објеката 

- Поправак спортске сале у основним школама у Ораовици, Раинцима, 
Миратовцу (општина Прешево), 

- Реконструкција малих спортских терена у месним заједницама; 
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5. Помоћ у финасирању штампања уџбеника на албанском језику , односно , 
обезбеђивање средстава за превођење уџбеника на албански језик; 

6. Обезбеђивање превоза за децу ромске националности до обданишта , 
односно, школе у Прешеву. 

 
II Стручно-педагошки аспект рада КГОСДЗ 
 
        1. Стручно-педагошко усавршавање наставника, стручних сарадника и 
директора установа организовањем семинара, обука и испита 
 - за вредновање рада наставника , васпитача и стручних сараданика, 
 - за развој школског програма,  
 - за развој школских профила  
 - за развој програма за полагање испита за лиценцу, 
        2. Интензивиран рад на спровођењу стручно-педагошког надзора у 
установама; 
        3. Одржан састанак са просветним радницима из Прешева, Бујановца и 
Медвеђе у Прешеву, 
         4. Стварање услова за упис и школовање кадрова према потребама локалне 
заједнице и албанске националне заједнице; 
         5. Подршка организовању спортских такмичења на нивоу школе 
 
III Правни и инспекцијски аспект рада КГОСДЗ 
 

1. Одобрење  за коришћење уџбеника са Косова, Албаније и Македоније који 
се поклапају са усвојеним програмским садржајем и омогућавање њиховог 
увоза; 

2. Спроведен инспекцијски надзор у средњој школи „Михајло Пупин“ (о чему 
је начињен извештај просветних инспектора ); 

3. Решавање питања нострификације дипломе издатих од стране УНМИК-а; 
4. У Бујановцу је извршено упознавање заинтересованих са законском 

процедуром за добијање  дечијег додатка; 
5. Решавање питања стипендирања ученика и студената који се не школју на 

територијиј Републике Србије; 
6. Увођење школског полицајца. 
 

IV Сарадња  КГОСДЗ са међународним организацијама 
 
        1. Остварење сарадња са ОЕБС по питању: 

- усаглашавање наставних планова и програма на српском и албанском     
језику за основну и средњу школу; 

 - развоја уџбеника на албанском језику; 
    - могућности за отварање Учитељског факултета на Албанском    језику; 
        2. Сарадња са НВО у вези локалне ромске националне заједнице; 
        3. Редовно одржавани заједнички састанци са представницима Амбасада САД, 
Европске уније и ОЕБС-а 
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Закључак: Оствареним активностима створени су услови за ангажовање локалних 
заједница Албанаца и Рома у остварењу постављених циљева Координационе групе 
за образвање , спорта и дечију заштиту што треба да доведе до стабилног стања у 
области рада ове Координацине групе и још активније сарадње са локалном 
самоуправом. 
 
 Координациона група за економију, привреду и развој (КГЕПР) од свог оснивања 
15.03.2005. године, предузела је следеће: 15. марта 2005. године, у Бујановцу, 
одржан је састанак свих чланова КГЕПР са представницима међународне 
заједнице. Координациона група је учешће у раду иницираног од стране 
Координационог тела и састанке представника локалних власти, привредних 
субјеката, предузетника и пољопривредника са представницима Фонда за развој 
Републике Србије, Агенције за приватизацију, Агенције за развој малих и средњих 
предузећа и Агенције за привредне регистре. Састанци су одржани 25.04.2005. 
године у Сијеринској Бањи и Бујановцу и 26.04.2005. године у Прешеву. 
Министарство привреде одобрило је кредите у износу од 35.300.000,00 динара за 10 
предузећа за подстицај привреде преко Фонда за развој Р.Србије. Донете су одлуке 
о реструктуирању два предузећа, као методу приватизације. 
 

 Влада Р. Србије, на предлог Министарства привреде, усвојила је да се каматна 
стопа за коришћене кредите у 2002., 2003. и првом кварталу 2004. године смањи на 
1%, а корисницима ових кредита који уредно измирују своје обавезе рок отплате 
продужи за још 24 месеца. 
Министарство водопривреде, шумарства и пољопривреде доделило је дугорочне 
кредите у износу од 40.000.000, 00 динара за пет предузећа и 17 краткорочних 
кредита  за подстицање развоја пољопривредне производње за општину Бујановац 
(40.400.000,00 динара), 13 кредита за општину Медвеђа (720.000,00 динара) и један 
кредит за општину Прешево (80.000,00 динара). Предузете су мере да се 
пољопривредни произвођачи у што већем броју упишу у Регистар пољопривредних 
газдинстава, јер упис у Регистар представља један од предуслова за остваривање 
права на субвенције које се одобравају за обављање пољопривредне производње. 
У скалду са Акционим планом, ради праћења и сагледавања стања и ефеката 
предузетих мера у Министарству привреде формирана је база података о 
предузећима са територије општине Прешево, Медвеђа и Бујановац. Ради праћења 
побољшања економско-социјалног стања предузећа као и становништва , са 
Републичким заводом за статистику за утврђују додатни податци којиће се убудуће 
пратити. 
На основу Програма о распореду  и коришћењу средстава за кредитну подршку 
средстава за кредитну подршку привреди преко Фонда за развој Републике Србије 
за 2005. годину , разматрани су  захтеви предузећа из оквира рада Групе и 
додељена су средства у износу од 74,3 милиона динара и то : 
 у области пољопривреде (прехрамбене индустрије) за: 
 Прешево: ДП за прераду и обраду дувана – 7,0 мил. динара 
 Бујановац ДП „Југокоп“ – 17,0 мил. динара 
        ХК „Врело“, Бујановачка бања – 15,0 мил. динара 
        АД „ДИБ“ – 7,0 мил. динара 
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 у области индустрије за: 
 Прешево: ДП „ Будућност“ -2,0 мил. динара 
       ДП „7 јули“ – 6,0 мил. динара  
       АД „ Мегал“ – 2,0 мил. динара  
 Медвеђа : Рудник и флотација „Леце“ – 1,0 мил. динара 
 Бујановац : ДП „АЛатница“ а.д. – 4,0 мил. динара 
          АД „ Мегал“ – 3,0 мил. динара  
          ГП „ Интеграл“ – 4,0 мил. динара 
          ДП „Пролеће“ – 4,0 мил. динара 
          Индустрија акумулатора „Светлост“ – 0,3 мил. динара 
Са циљем повећања запослености , а према Програму запошљавања радника који 
су остали без посла у процесу транзиције , УО Фонда за развој РС одобрио је , у 
оквиру микро – кредита , средства у износу од 5,68 милиона динара. 
На основу  развојних програма Фонда за развој РС доделио је дугорочне кредите у 
износу од 6,0 милиона динара и то: 

- „Здравље“ СПР Медвеђа – 1,0 милион динара 
- „ Годекс“ Бујановац – 4,0 милона динара 
- „Стефан“ Бујановац – 1,0 милион динара 

У области енергетике , вредност инвестиције у дистрибутивну мрежу у току 2005. 
године по општинама је : 

- Прешево -  38,0 милион динара ( од планираних 38,5 мил.) 
- Медвеђа  – 2,0 милона динара ( од планираних 0,2 мил.) 
- Бујановац – податци се обрађују ( планираних 57 мил.) 

Учешће средстава Електродистрибуције Врање у овим инвестицијама је преко 30%. 
Ради ефикасније и успешније приватизације Агенције за приватизацију је у оквиру 
својих активности припремила Програм реконструисања „ Светлост“, Бујановац , 
који ће бити усвојен у складу са Законом о приватизацији . У поступку је припрема 
приватизације рудника „Леце“, Медвеђа, након сагледавања свих околности 
везаних за чињеницу да је предузеће било у саставу РХМК „Трепча“ 
         
Координациона група за верску, историјску и културну баштину (КГВИБ) 
отпочела је са радом на обезбеђивању средстава за реализацију низа пројеката. 
Велики број је у фази реализације и планира се да се окончају до краја ове године. 
Све верске заједнице поднеле су захтев Министарству културе за средства за 
систематска рекогнистирања и валоризацију стања. Министарству вера и 
Министарству културе поднети су захтеви за помоћ за рад хора „Свети Прохор 
Пчињски“ и друштва за очување културно – историјске баштине „Запис“, као и за 
доделу стипендија за студенте исламске теологије. Министарство културе 
финансираће дислокацију гробља у Сијеринској бањи, општина Медвеђа, као и 
обезбеђивање зграде за мултиетнички музеј Мира у Прешеву. 
Поред наведених у плану су и бројни пројекти који ће се реализовати средствима 
из донација међународних организација. 
Конституисањем Групе стекли су се услови да представници националних 
заједница доставе писмене захтеве које треба да решавају надлежна министарства и 
Координационо тело.Приспели захтеви размотрени су на другом састанку Групе 
када је констатовано да највећи број предлога превазилази надлежности групе и да 
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је неопходно извршити пажљиву селекцију и усклађивање са финансијским 
могућностима. Представник Министарства културе указао је на неопходност да се 
у првој фази изврши увид у стање свих споменика културе на подручју три 
општине и да се средства добијају у складу са условима утврђеним 
конкурсом.Чланови Групе упознати су са програмским опредељењима 
Министарства вера које главну пажњу посвећују пројектима везаним за религијску 
просвету и културу , док се изградња верских објеката третира као обавеза цркава и 
верских заједница и локалне самоуправе. Чланови Групе позвани су да преко 
службе Координационог тела одмах доставе за финансирање предлоге који 
испуњавају наведене критеријуме. 
Сагледавши понуђене предлоге и после извршених консултације у Министарству 
вера и Министарству културе, сачињен је Акциони план групе у који су укључени 
сви предлози, али и јасно назначена могућност финансирања следећих пројеката: 
 - Систематска рекогнистирања и валоризација стања споменичног фонда у 
општини Бујановац у износу од 1,5 милоина динара 
 - Систематска рекогнистрирања и валоризација стања споменичног фонда у 
општини  Прешево у износу од 1,5 милиона динара. 
 - Систематска рекогнистрирања и валоризација стања споменичног фонда у 
општини  Медвеђа у износу од 1,5 милиона динара. 
 - Заштита православног храма у Биљачи 1,5 милиона динара 
 - помоћ за рад хора „Свети Прохор Пчињски“ у Бујановцу у износу од 
100.000,00 динара 
 - Помоћ друштву за очување културно-историјске баштине „Запиа“у 
Бујановцу у износу од 70.000,00 динара 
 - Стипендије за два студента исламске методологије из Бујановац у износу 
од 180.000,00 динара 
 - Заштита старе џамије са текијом у селу Славујевац, Со Прешево у износу 
од 50.000,00 динара 
 - Три стипендије за студенте исламске теологијње из Прешева у износу од 
227.00,00 динара 
 - Финансирање према спецификацији годишње два броја часописа који би 
промовисао врхунску културу, 
 - Финансирање  емисије са исламским садржајем једном месечно на Радио 
Бујановцу 
 - Финансирање  емисије са исламским садржајем једном месечно на ТВ 
Прешево. 
 - Оснивање Музеја мира у Прешеву у износу од 80.000, 00 динара 
 - Дислокација гробља у Сијаринској Бањи у износу од 2 милона динара 
 - Ограђивање девастираних гробаља у Медвеђи у износу од 1 милон динара 
 - Отварање спомен собе са културно – етнолошким експонатима у Медвеђи 
у износу од 400.000,00 динара 
 - Издавање албанско – српског речника у износу од 280.000,00 динара 
Реализација  осталих квалитетних пројеката укључених у Акционих план у великој 
мери зависи од обезбеђивања буџетских средстава у 2006. години и ангажовања 
донација међународних организација. 
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Када су у питању пројекти за које су обезбеђена средства може се констатовати да 
је систематско рекогнистицирање и валоризација стања споменичног фонда у току 
и да се врши у организѕцији Завода за заштиту споменика културе Ниш.Исти Завод 
већ изводи радове у Сијаринској Бањи , Медвеђи , Биљачи и Славујевцу. Према 
доступним информацијама остварена је и добра сарадња са органима локалне 
самоуправе у извођењу сложених послова везаних за утврђивање стања 
споменичног фонда.Комплетне захтеве доставила је Управа хора „Свети Похор 
Пчињски“за чију активност је у 2005. години улпаћено 100.000,00 
динара.Министарство вера уплатило је и 280.000, 00 динара за издавање албанско-
српског речника. Независно од Акционог плана уплаћено је и 130.000,00 динара за 
подизање звоника на православном храму у селу Станушићи, СО Медвеђа. 
Одређене пробле,ме у реализацији Акционог плана представља слабо изражени 
интерес албанске заједнице за подношење пријава ради финансирања одобрених 
пројеката, као и став представника српске заједнице за комплетним финансирањем 
изгрдање одређених верских објеката. Веће укљчивање албанске заједнице у део 
програма који ће се реализовати преко Министарства вера у значајној мери 
повезано је и са проблемима који постоје у организацији Исламске заједнице на 
том простору. 
 

3. ЗАКЉУЧАК 
 
Успешност реализације напред предложених мера умногоме ће зависити од 
консолидације политичких снага у земљи, ангажовања припадника албанске 
заједнице у раду Координационог тела и интензитета ангажованости кључних 
међународних фактора. 
 

Свако евентуално заостајање или опструирање предузимања наведених мера може 
довести до политичке дискредитације свега онога што је досада постигнуто, 
погоршавање ситуације посебно у економском сектору, са могућношћу довођења у 
стање немогућег опоравка. 
Да би се избегла могућност анулирања свих, до сада, остварених позитивних 
резултата у региону, неопходно је поштовање преузетих обавеза од свих  
институција, како на државном тако и на локалном нивоу и грађана укључених у 
рад Координационог тела као и безрезервна подршка у реализацији Програма 
политичко-безбедносне и економско-социјалне стабилизације у региону. 
На основу презентованих резултата може се закључити да је садашње стање 
безбедности у општинама Бујановац, Прешево и Медвеђа стабилно са присуством 
појединачне тенденције евентуалне дестабилизације и уз постојање латентних 
фактора и претњи његовом угрожавању. Те претње се манифестују појединачним 
актима криминалног и терористичког деловања у региону и организовањем 
различитих манифестација и мирних скупова и протеста. Овакав развој догађаја 
захтева да се и у будућем периоду предузимају планске и коодиниране мере свих 
државних органа на одржавању и унапређивању достигнутог нивоа безбедности и 
мира.  
Реализацијом планираних мера, од стране Координационог тела и Координационих 
група стварају  се позитивни услови за реализацију постављених циљева  Програма  
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економско-социјалне и политичко-безбедносне стабилизације у општинама 
Прешево, Бујановац и Медвеђа, у наредном периоду.  
 

Остварена делотворна сарадња,  успостављено и значајно унапређено међусобно 
поверење између међународних безбедносних снага на АП КиМ и безбедносних 
снага СЦГ, посебно у заштити безбедности и  контроли прелажења 
административне линије АП КиМ обезбеђује потребне услове за нормалан живот и 
рад људи у региону. 
Политичким мерама Координационог тела, укључујући посебно ангажовање 
Албанаца и представника ромске етничке заједнице  у рад Координационог група   
створена је основа за даљу изградњу мултиетничког и мултиконфесијалног 
друштва на демократским принципима уз поштовање  људских,  мањинских и 
других права и слобода свих грађана према највишим стандардима. 
Предузетим мерама и финансијским улагањима у области привреде, економије, 
здравства, просвете, социјалне заштите, посебно након усвајања ребаланса Владе 
Републике Србије, уз међународну помоћ и подршку створени су услови за даљи 
просперитетан и брз економски и социјални развој региона, у интересу свих 
грађана који у њему живе. 
 
ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО 

др Драган Живковић 
 
 
 


