Србија и Црна Гора – Република Србија
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Координационо тело за општине Бујановац, Прешево и Медвеђа

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ
КООРДИНАЦИОНИХ ГРУПА
ЗА 2006. ГОДИНУ

Београд, децембар 2005. године

1. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА АНАЛИТИКУ И ПРОЈЕКТЕ (КГАП)
Тежишни задаци координационе групе за аналитику и пројекте до краја
2005. године и наредне 2006. године биће:
1. Састанак са представницима ДФИД и покретање иницијативе, у складу са
предлогом ОЕБС-а, о конституисању, иницирању рада и помоћи Савета
безбедности, МЗ и општина Бујановац, Прешево и Медвеђа;
2. Праћење споровођења комлетне процедуре и помоћ надлежним државним
институцијама у уређењу пограничног саобраћаја и приоритетно отварање
малограничног прелеза Миратовац – Лојане;
3. Израда функционлане анализе финансијских средстава и уређења
административног прелаза „Кончуљ“;
4. Праћење рада на активирању Савета безбедности , укључивању у њихов рад
представника Министарства унутрашњих послова и пограничне полиције и
пружање помоћи члановима савета, за њихов што ефикаснији рад;
5. Укључивање координационе групе у раду ДФИД-а на пројектима доступности,
безбедности и права најширем делу грађана општине Бујановац, Прешево и
Медвеђа;
6. Наставак еволуције стања безбедности и појединачних случајева и евентуалних
појава непримереног понашања од тсране представника институција безбедности
према грађанима на терену;
7. Даље праћење и и ницирање развоја принципа мултиетничности у решавању
проблема безбедности посебно кроз укључивање грађана албанске националности
у полицијске и пограничне органе у локалним заједницама;
8. Наставак са устаљеном метологијом непосредног контакта са грађанима на
терену и проблемима који првенствено са аспекта безбедности представљају
потешкоћу у њиховом животу
2. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И КОМУНАЛНЕ
СЛУЖБЕ (КГИКС)

Предлог Програма КГИКС за 2006. годину је усаглашен са све три општине
и представља Програм потреба .
А) СО Медвеђа
1) Измештање црпне фекалне странице ....................................18.900.000 дин
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1. Изградња, реконструкција магистралног пута М-9 на релацији Лебане-МедвеђаМутивода у дужини од 45 км
2. Реконструција регионалног пута П-222 на релацији Негосавље-Гајтан-у дужини
од 22 км.
3. Завршетак локалног пута у дужини од 18км на релацији Медвеђа-туналеСијарина-Ђулскаре.
4. Довршетак већ започетог путног правца у дужини од 18 км на релацији
Сијаринска бања - Равна бања – Грбавце – Мароце.
5. Завршетак путног правца Маћедонце-Реткоцер у дужини од 6км
6. Завршетак путног правца Медвеђа-Канит у дужини 5км
7.Завршетак путног правца Медвеђа-Црни Врх у дужини од 12 км
8. Завршетак путног правца Негосавње – Пусто Шилово у дужини од12км
9. Завршетак путног правца Сијаринска бања – Свирци-Капија у дужини од 12км
10. Показивање путних праваца Реткоцерског пута и пут за Стублу у дужини од
5км (Бурдељски пут)
11. Изградња махилских улица у Медвеђи и прикључак на магистрални пут и то
Говздића улица у дужини од 2 км, Марићка махали у дужини од 2км и улица у
махали Бурсаћи такође у дужини од 2км.
12.- Извршити реконструкцију ПТТ линије у улици Божидара Стојановића у
дужини од 4-5 км.
13. Реконструкција нисконапонске мреже.
14. Санација водоводне мреже у градском насељеу Медвеђа
15. Санација централног грејања и градске топлане
16. Изградња локалног трансфера станице за одлагање чврстог отпада у смеће
Б) СО Прешево
1) Рехабилитацијамагистралног пута М-75/2
Прешево-Гњилане у дужини од 11,5км.........................210.000.000,00 дин
Ц) СО Бујановац
1) Изградња улазног колектора О 400 и О 500 дужине 640м, са шахтовима и
пратећом опремом................................................................ 10.000.000,00 дин (уговор
бр. 401-00-1129/2003-07/1) од 25.11.2003. године потписало Министарство
пољопривреде
2) Изградња шахтне црпне станице(грађевински радови и опрема Q=26 1 sec (по
истом уговору од 25.11.2003.године).......................................... 10.000.000,00 дин
Министарство пољопривреде је у обавези по члану 4 уговора да
партиципира 60%односно 12.000.000,00 динара
- Пројекат евакуације отпадних вода насеља Велики Трновац, Ново Насеље,
Раковац и Бујановачка бања. Мештани Великог Трновца су почели да сакупљају
самодопринос тако да тренутно на рачуну у банци има 100.000 евра.
- Пројекат санитарне депоније , да се уради фабрика за рециклажу отпада на
простору старе депоније , јер пројекат за санацију старе депоније је већ у току , а
ради га „Руђер Бошковић“ из Београда, а финансира га Влада Републике.
-Регионални пут Трновац-Брезница-Муховац-Зарбнице
- Асфалтирање пута Лучане –Добросин ( пројекта је на ревизији)
- Изградња моста на реци Јужна Морава
- Изградња моста у селу Кршевици
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- Регулација потока Јешански дол
- Регулација потока Калкаваница
- Санација бране и језера кисела вода у Бујановцу
- Регулација Љиљанске реке
- Реконструкција зелене пијаце у Бујановцу
- Реконструкција сточне пијаце у Бујановцу
- Водоснабдевање насеља Боровац, самољица, Биљача
- Водоснабдевање села Бројаре, Русце
-Водоснабдевање села Грамаде и Летовице
Д) Пунктови на административној линији за Косово и Метохију
1) Потребна улагања
1.1. Обезбеђење струје на пункту Мердаре
1.2. Обезбеђење воде на пунктовима
( изградња нових резервоара или оспособљивање постојећих) са разводом до
контејнера корисника
1.3. Обезбеђење санитарних чворова и септичких јама са разводом инсталација
1.4. Изградња паркинга у путном појасу, где постоје услови, и надсрешнице
1.5. Набавка, клима уређаја и опрема.
2) Обезбеђивање средстава и учешће појединих министарстава односно органа у
финансирању.
Преложени програм се не може усвојити док се не дефинишу потребна
срдства од стране Министарства финансије за реализацију програма Југа Србије.
3. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И
ПРАВОСУЂЕ (КГДИиП)
Предлог активности рада КГДИиП до краја ове и за 2006. годину , као и
обавештење о следећим активностима које ће ова Група иницирати да се предузме.
А) У правосудним органима
У току 2006. године приступиће се увођењу двојезичности у правосудне
органе у пракси кроз пријемнових запослених који познају оба језика, као и пријем
судија поротника. Очекује се да се повољно реше проблеми смештаја правосудних
органа у Прешеву, те је потом неопходно опремити тај простор.
У скалду са буџетским могућностима решаваће се материјално –
финансијски проблеми ових правосудних орагана као и њихово техничко
опремање, све то као трајна обавеза Министарсва правде.
Као трајна обавеза државних органа је придржавање законских и
статутарних одредби када је у питању употреба матерњег језика лица која се
појављују у поступцима пред парвосудним и управним органима. Такође ће
инсистирати , поред стручности , на сразмерној заступљености припадника
националних мањина приликом избора, односнопријема на поједина радна места у
правосуђу и у управи, водећи рачуна о националној структури становништва.
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Посебно ће се инсистрирати , као и до сада, на хитном поступању од стране
правосудних органа , по предметима у којима су странке различитих
националности, као и у предметима у којима се расправља о радним односима.
Б) У инспекцијским службама
.
У току 2006. године треба да се прими један ветеринарски инспектор (под
условом да је лице одговарајућих квалификација и Албанац) у Бујановцу. То је
место и предвиђено систематизацијом Министарства Пољопривреде, шумарства и
водопривреде. Такође, потербно ј епримити и једног шумарског инспектора зза
општину Медвеђа, које је такође предвиђено систематизацијом.
Опремање инспекцијских служби теба обезбедити путем надлежних
министарстава уз помоћ Координационог тела.
В) Рад на сређивању матичних књига и бирачких спискова
је трајан задатак управних органа , пре свега у Бујановцу где је уочен највећи број
тих проблема. Општинско јавно тужилаштво је поднело 291 захтев за утврђивање
чињенице смрти Општинском суду у Бујановцу. У међувремену је 19 предлога
повучено јер је утврђено да су лица жива или да су накнадно уписана у матичне
књиге.Суд још увек није донео ниједну одлуку поводом тих предлога , те су путем
Министарства правде предузете мере да се поступци убрзају и што пре донеу
одлуке.
И у наредном периоду ова Група ће остварити одговарајућу сарадњу у
оквиру Координационог тела са представницима ОСЦЕ, пре свега ради изналажења
решења око обезбеђивања средстава за едукацију кадрова и око опремања..
4. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И
ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ (КГЗСЗиХП)
Предлог активности КГДИиП предвиђених акционим планом.
1) Појачане текуће активности мреже здравствених установа јабланичког и
пчињског округа.
2) Имплементација Пројекта „Праћење здравственог стања становништва
након НАТО бомбардовања муницјом обогаћеном осиромашеним уранијумом
„који ће бити фокусиран на унапред утврђеним локлитетима.
3) Реорганизовањепримарне здравствене заштите у складу са прихваћеним
стандардима у погледу кадрова уз поштовање принципа мултиетничности. У вези
са доношењем новог Закона о здрваственој заштити који је у скупштинској
процедури , раелизоваће се и Пројекат ванболничког породилишта.
4) Планска едукација кадрова.
Наставаком активности Координационе групе за здравство , социјалну
заштиту и хуманитарну помоћ, предвиђене су следеће активности:
- Формирање подгрупа у оквиру Координационе групе за здравство,
социјалну заштиту и хуманитарну помоћ које имају обавезујући и реализујући
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карактер а у циљу ефикаснијег и конструктивнијег приступа проблемима који су
препознати на терену.
- У том смислу, превазиђен је проблем двојезичности ,који није
препознат као такав, обзиром на чињеницу да у закону о печату јесте јасно
дефинисано право о коришћењу двојезичног печата који треба бити прецизиран у
Статуту установе а који уз сагласност оснивача у смислу решења врши јавну
набавку.
- Потреба за интензивирањем кадровске проблематике која ће бити
реализована након доношења подзаконских аката конципираних према Стандарима
а у вези са доношењем Закона о здравственој заштити. Појачана доступност
здравствене заштите је, наравно, обухваћена поменутим активностима.
-Побољшање интерне комуникације матичне куће и домова здравља који су
у његовом саставу како би се превазишла дневна проблематика. Неопходно је
отворити и електронске адресе како би се омогућио проток различитих и корисних
информација.
- Решавање проблема водоснабдевања и диспозиција течних и чврстих
отпадних материјала где су конкретне активности у раскораку са реалним
потребама.
- Именовани чланови подгрупа: Митат Сахити, Слободан Јовановић и Небојша
Арсић, Мејди Зећири, Скендер Дестани и Бајрам Хасани, Урош Трајковић, сабит
Османим Драган Анђелковић и Стојанча Арсић.
- Реализација Пројекта праћења здравственог стања становниптва са
подручја Прешево, Бујановац и Медвађа. Потреба је да се праћење здравственог
стања фокусара на четири тачке на југу Србије а то су :Рељан ( општина Прешево),
Братоселце и Боровац ( општина Бујановац) и насеље Пржар испод Пљачковца код
Врања. Носилац Пројекта треба да буде ЗЗЗЗ Врање а у сарадњи са Медицинским
факултетом у Београду, КЦ Србије, Војномедицинска Академија, Институт за
онкологијуи радиологију а координиран од стране Министарства здравља.
Када се говори о другом планираном пројекту „Од трауме ка стабилном миру на
југу Србије“а који паож
а срб
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- Појачан инспекцијски надзор над радом свих здравствених установа а у
циљу стварања Законом прописаних услова за рад запослених.
- Неопходна сарадња са представницима свих НВО у смислу укључивања у
свим наредним планским активностима ове групе
- Решавање проблема двојезичности.
5. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ (КГКИМ)
Инвестициона улагања:
1. Натсавак друге фазе рада на дому културе, Прешево
2. Опремање културно-уметничких друштава и фолклорних секција у скалду
са најављеним програмом:
- КУД Беса
- КУД Зулфикар Бајрамовић
- КУД Коло
- ФС Вез
3. Опремање медија у складу с најављеним активностима и дефинисаним
реалним потребама.
4. Додатна попуна књижних фондова библиотека.
Програмска улагања:
1. Организација јединстевене културне мултимедијалне манифестације за
регион по покровитељством Министарством културе.
2. Припрема се обележавање 90. годишњице Топличког устанка, Медвеђа.
3. Гостовање позоришних представа (Бујановац)
4. Суфинансирање поједниачних манифестација по захтеву организатора
(Коло, Дани комедија, Јустинијана прима...) с циљем организације мултиетничких
и међународних манифестација.
5. Остваривање услова за гостовање у републици и иностранству
уметничких удружења с подручја југа Србије.
Остале активности:
1. Рад на побољшању информисаности о активностима Координационог
тела
2. Стручна помоћ у осавремењавању и унапређењу програмске шеме и
програмских садржаја локалних медија са посебним акцентом на садржаје који
промовишу међуетничку толеранцију и сарадњу.
3. Подизање професионалног нивоа запослених у локалним медијима кроз
додатне тренинге и обуку кадрова , као покретање неопходних радњи у припреми
локалних медија за процес приватизације.
4. Остваривање услова за слободан проток информација (дневна штампа,
остала периодика, публикације, радио и телевизијски програм) са подручја Косова
и Метохије.
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6. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ И ДЕЧЈУ
ЗАШТИТУ (КГОСДЗ)
Планиране активности КГОСДЗ у области финансија и инвестиција за 2006.
годину
1.Обезбеђивање средстава у буџету Републике за спровођење
инвестиционих пројеката;
2. Израда програма инвестиционох пројеката за 2006. годину , у скалу са
расположивим буџетским средствима који се односе на :
- реконструкцију и адаптацију школских и спортских објеката
- опремање простора,
- набавку савремених наставних средстава
3. Обезбеђивање средстава у буџету за:
- штампање уџбеника на албанском језику,
- превођење уџбеника на албански језик.
Активности КГОСДЗ у области надзора над стручно-педагошким радом до
краја 2005. и током 2006. године
1. Наставак рада на стручно–педагошком усавршавању наставника ,
стручних сарадника и директора установа организовањм семинара, обука и испита
за лиценцу;
2. Континуирани рад на спровођењу стручно-педагошког надзора у
установама , на основу ког аће бити омогућено интензивно вредновање квалитета
рада наставника , васпитача и стручних сарадника;
3. Развој и модернизација школског плана и програма;
4. Рад на развоју школских профила и школовању кадрова у скалду са
потребама локалне заједнице и албанске националне заједнице;
5. Израђено упутство за спровођење програма за наставни предмет историја;
6. Одржавање редовних састанака са просветним радницима из Прешева,
Бујановца и Медвеђе;
7. Подршка организацији спортских и предметних такмичења на нивоу
школа.
8. Сарадња са Саветом за националне мањине у вези проблема око извођења
верске наставе на албанском језику;
9. разматрање услова и потреба локалне заједнице и албанске националне
заједнице за уписивање и школовањ кадрова
Правни и инспекцијски аспект рада КГОСДЗ до краја 2005. и у току 2006.
године
1. рад на одобрењу за коришћење уџбеника, за школску 2006/7 годину са
косова , Албаније и Македоније који се поклапају са усвојеним програмским
садржајем и омогућавање њиховог увоза;
2. наставак решавања проблема у СТШ “Михајло Пупин“;
3. Решавање проблема у школи „Вук Караџић“
4. Решавање проблема у Гимназији у Прешеву
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5. Упознавање заинтересованих са законском процедуром за добијање
дечијег додатка;
6. наставак спровођења пројекта „Школски полицајац“
7. даљи рад на информисању грађана о Координационој групи , у циљу
јачања комуникације.
Сарадња КГОСДЗ са међународним организацијама у наредном периоду
1. Наставак сарадње са ОЕБС-ом посебно у вези:
- усаглашавања наставних планова и програма на српском и
албанском језику за основну и средњу школу;
- развој уџбеника на албанском језику
- могућности за отварање учитељског факултета на Албанском
језику;
2. Сарадња са НВО
3. Наставак сарадње и редовно одржавање зајденичких састанака са
представницима Амбасада САД, Европске уније и ОЕБС-а
Закључак:Испуњење плана рада за 2005. и план активности за 2006. годину
представљају даље настојање координационе групе за образовање, спорт и дечију
заштиту за укључивање и ангажовање локалних заједница Албанаца и Рома што
треба да резултира стабилизацијом стања у области рада ове Координационе групе,
као и успостављањем активне сарадње са локалном самоуправом
7. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
(КГЕПР)
План активости КГЕПР до краја 2005. и у току 2006. године , се
првенствено заснива на коришћењу расположивих мера и инструмената у складу са
одговарајућим програмима, чије је реализација у току, као и програмима који ће се
реализовати у 2006. години, с обзиром да они пружају широку лепезу могућности
за побољшања економског стања предузећа, као и економског-социјалног стања
становништва.
Полазећи од привредне структуре предузећа која се налазе у поступку
приватизације и нивоа њихове шровредне активности, као чињенице да се у једном
броју предузећа привредна активност не обавља већ дуже време, у поступку
припреме за приватизацију предузећа, поред активности прописаних законским
актима, предузеће се мере за власничко, финасијско, организационо и статусно
реструктурирање и приватизацију уз анимирање квалификационих стратешких
партнера (инвеститора). С истим циљем, кроз конкретне програме пословнофинасијске консолидације предузећа са већинским друштвеним капиталом
предложиће се и спроводити конкретне мере од стране предузећа, локалне
самоуправе и ресорних министарстава.
За предузећа у стечају , за које надлежни суд доносе решења да је Агенција
за приватизацију стечајни управник, циљ ће бити окончање стечајног поступка
реорганизацијом предузећа, како би се предузеће што успешније приватизовало.
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Основни циљеви у области привреде су подизање економичности,
конкуретности и ефикасности привредних субјеката, спровеђење успешне
приватизације у року предвиђеном Законом о приватизацији, подстицање оснивања
и развој малих и средњих предузећа, предузетништва и пољопривредних
газдинстава. Реализација наведених циљева ће се спроводити инструментима и
мерама у оквиру конкретних програма за:
-

развој малих и средњих предузећа и предузетништва кроз развој индустријских
зона, инкубатор центара и кластера,
покретање предузетништва кроз фондове почетног капитала,
повећање конкурентности и продуктивности привредних субјеката,
равномерни регионални развој пружањем кредитне подршке предузећима преко
Фонда за развој Републике Србије, у складу са одговарајућим програмом Владе
Републике Србије.

Ради активирања предузетничког духа, у оквиру мера за пружање
нефинасијске подршке, спровешће се истраживање о потенцијалима у овим
општинама, чији је циљ да се сагледају сектори у оквиру којих би се могли
основати предузећа и радње, а предложена је и израда пројекта развоја
Националног партнерства за предузетничко оспособљавање у функцији
самозапошљавања до прве половине 2006. године. С циљем пружања нефинасијске
подршке за оснивање и развој малих и средњих предузећа и охрабривање
предузетништва, отпочела је са радом Канцеларија за економски развој и
предузетништво у Бујановцу, као део Регионалне агенције за економски развој и
предузетништво Пчињског округа, а предузеће се активности да се оснује
Канцеларија у Медвеђи, која ће бити у саставу Регионалне агенције за економски
развој и предузетништво Јабланичког округа.
Предузећима и предузетницима ће се пружити правно-нормативна помоћ у
вези тумачења и спровођења законских и подзаконских прописа који су у
надлежности министарства (Закон о привредним друштвима, Закон о сечају, Закон
о гаранцијском фонду, Закон о приватизацији).
Ради повећања запослености у овим општинама ће се интезивирати примена
мера за нова запошљавања у складу са одговарајућим програмима Владе и
Националне службе за запошљавање, а преко Национален службе за запошљавање
у сарадњи са надлежним министарствима и локалном самоуправом.
Примећиваће се четри групе мера: мере за активно тражење посла, програми
припреме за запошљавање, програми запошљавања и развој нових програма. Мере
за активно тражење посла се односе на формирање клубова за активно тражење
посла, организовање сајмова запошљавања и радионица за активно тражење посла.
Програми припреме за запошљавање подразумевају оспособљавање приправника и
приправника волонтера и образовне програме. Програми запошљавања обухватају
одобравање субвенција послодавцу за запошљавања, партиципацију зараде за
запошљавање
лица
са
инвалидитетом,
одобравање
субвенције
за
самозапошљавање. Развој нових програма запошљавања обухвата организовање
јавних радова.
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У складу са одговарајућим програмима и уредбама подржаће се захтеви
пољопривредних произвођача и предузећа за коришћење краткорочних и
дугорочних мигућностима буџета Републике у 2006. и 2007. години. Већа пажња ће
се посветити руралном развоју неразвијених општина, што самим тим подразумева
отварање простора који ће омогућити јачу подршку развитку пољопривредне
производње у ове три општине. Да би се пољопривредни произвођачи на терену
прилагодили новим принципима у коципирању подршке пољопривредној
производњи од стране државе, повећаће се присуство представника Министарства
пољопривреде у овим општинама.
Наставиће се са кампањом за упис пољопривредних произвођача у Регистар
пољопривредних газдинстава, као предуслова да би у складу са законом и другим
прописима остварили право на субвенцију и премије. На ову неопходност
указиваће се у свим сусретима и непосредним контактима са представницима
локалне самоуправе све три општине.
Законодавен активности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде који треба да омогуће даље увођење рада у области пољопривредне
производње, реализује се према утврђеном плану, усвојен је Закон о ветеринарству,
а у завршној фази је припрема закона о пољпривредном земљиштву и за област
органске производње, тако да у наредној 2006. години следи њихова
имплементација.
Пружаће се помоћ предузећа и физичким лицима у набавци пољопривредне
механизације, транспортних средстава, грађевинских машина и одређене опреме
домаћих произвођача на лизинг преко лизинг организације «Липакс».
За побољшање стања електроенергетске инфраструктуре са циљем да се
побољша стандард снабдевања становништва и да се обезбеде услови за даљи
развој привредних потрошача, насавиће се реализацијом планираних инвестиција,
за општину Бујановац у износу преко 31 милиона (с обзиром да је од планираних
57 милиона динара у 2005. години реализовано 26,1 милион) и Прешево у износу
од 24 милиона динара (од планираних око 38,5 милиона динара реализовано је 14,5
милиона динара), а према плану ЈП
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године потписали су споразум о кредиту за развој из кога ће се финасирати ова
инвестиција. Инвеститор ТС Врање 2 биће ЈП ЕПС – Електродистрибуција Врање,
а прикљученог далековода ЈП Електромрежа Србије (ЈП ЕМС).
Планирано је отпочињање реконструкције и замене опреме на ТС Ниш 2 и
Лесковац 2, као и увођење 400 кV напонског нивоа на ТС Лесковац, с обзиром да се
ЈП «Електромрежа» Србије налази пред почетком реализације кредита Европске
инвестиционе банке.
Израда дугорочног плана енергетског развоја ових општина, за период 5 до
8 година, што је услов за припрему годишњих оперативних планова, условљена је
израдом дугорочних планова развоја ових општина.
Ради праћења остварења неведеног плана Министарство привреде је
формирало базу података која садржи податке, о конкретним предузећима,
приватизацији, реализацији програма и усмерењу средстава. Преко следећих
података Републичког завода за статистику, квалификоваће се остварени резултати:
-

спољна трговина, увоз и извоз у УСД за период, по земљама и по групама
производа и индекс у односу на период претходне године,
број запослених,
исплаћене зараде, просечна месечна зарада у привреди (бруто и нето),
број запослених који је примио зараду и број запослених који нису примили
зараду.

8. КООРДИНАЦИОНА ГРУПА ЗА ВЕРСКУ, ИСТОРИЈСКУ И КУЛТУРНУ
БАШТИНУ (КГВИБ)
Полазећи од усвојеног Акционог плана Групе, наставља се реализација
следећих пројеката из надлежности Министарства културе:
-

Будући да је завршен период вегетације стекли су се услови за извршавање
плана о утврђивању стања споменичког комплекса на подручју СО
Прешево, Бујановац и Медвеђа. Завод за заштиту споменика културе у
Нишу уплаћено је за сваку општину по 1,5 милиона за обављање тог важног
посла, који ће се наставити и у наредној години0.0005 Tc<0261025.8 7.625 0 TD0.0012 Tc0.625
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-

Пројекат за оснивање Музеја мира у Прешеву за који је издвојено 800.000,00
динара зависи од опредељења локалне самоуправе у том месту.

Наставља се реализација следећих пројеката из надлежности Министарства вера:
-

-

После састанка Координационог тела у Бујановцу обављен је разговор са
председником Одбора Исламске заједнице у том месту. Указано је на
пројекте које нуди Министарство вера преко Координационе групе.
Предлози су прихваћени и дато обећање о подношењу захтева у писменој
форми преко канцеларије Тела, али до сада није било конкретних резултата.
Поводом проблема са верском наставом више пута се јављао и Неџмедин
Саћипи, председник једне од Исламских заједница које делују на том
простору. Поднео захтев за одобрење 200.000,00 динара за финансирање
ли
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Настојећи да благовремено одговори обавезама у 2006. години, Министарство вера
је 17. новембра 2005. године упутило писмо бр. 06-00-335/200-01 епархији
врањској, одборима ИЗ у Бујановцу и Прешеву и Неџмедину Саћипију са молбом
да доставе следеће податке:
1. Културне установе (назив; програмски садржаји; запослени, сарадници,
руководиоци; најважнији досадашњи разултати; планирани програми у
2006. години; адреса, телефон, факс, e-mail aдресе, ПИБ (порески
идентификациони број и жиро-рачун установе);
2. Издвачке установе (часописи, листови, књиге, календари, аудиовизулена
издања; број запослених у свакој установи, главни уредници, чланови
редакција; досадашња најважнија издања; планови за следећу годину;
адресе, телефони, e-mail aдресе, ПИБ (порески идентификациони број и
жиро-рачуни);
3. Културне трибине (места одржавања, програмски садржаји, планови за
наредну годину);
4. Хорови (седишта, руководиоци, диригенти, досадашњи најважнији
разултати, планови за наредну годину и други подаци);
5. Радио и ТВ-емисије (термини, садржаји, уредници, сарадници, планови за
наредну годину);
6. Сајтови (адресе, програмски садржаји, уредници, сарадници, планови и
потребе у 2006. години);
7. Међуверска и међународна просветна и културна сарадња (планови за
2006. годину).
На основу прикупљених података Министарство вера ће израдити интерни
каталог културних установа и програма. Будући да Министарство вера финансира
искључиво релегијску просвету и културу, део исказаних програма, после
сагледавања обима расположених средства, биће укључни у Акциони план
Координационе групе за наредну годину.
Министарстово културе планира да уложи значајна средства у југ централне
Србије у наредној години и да финансира више пројеката, али ће се конкретан
програм сачинити после усвајања Финансијског плана и остваривања детаљног
увида у стање споменичког комплекса.
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