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УВОД: ФОРМИРАЊЕ СЛУЖБЕ КТ-А, ДЕЛОКРУГ РАДА, ПРАВНИ АКТИ
Служба Координационог тела Савета министара и Владе за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђа, формирана је Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-7142/2005 од 10.
новембра 2005. године. Иницијатива за формирање, потекла је од Координационог тела тада
Савета министара и Владе за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа и Републичког
секретаријата за законодавство.
У основи организације Службе примењено је начело ефикасности и економичности тј. да се
обезбеди успешно обављање функционалних послова за потребе председника
Координационог тела и целокупног Координационог тела са најмањим бројем запослених и
постављених лица. Број запослених лица у Служби је шест и једно је постављено лице. Сва
лица су преузета из претходне заједничке Службе Координационог центра и
Координационог тела.
Најновијом Уредбом Владе Републике Србије Служба Координационог тела и
Координационо тело, реорганизовани су у смислу да су престале функције и надлежности
Државне заједнице Србије и Црне Горе, а задржана су задужења од стране Владе Републике
Србије. Овом Уредбом прописан је и делокруг рада Службе као и њено уређење.
Делокруг рада подразумева обављање стручних, административних, информатичких,
финансијско – материјалних, рачуноводствених и пратећих техничких послова
Служба је организована у две групе, и то:
1) Група за стручне и административно-техничке послове и
2) Група за финансијско-материјалане и пратеће послове.
Група за стручне и административно-техничке послове, носилац је израде нормативних аката
и предлога, општих, информатичких, дактило-оператерских, секретарских, деловодних и
других послова.
У протеклом периоду у Служби је израђено и одаслано преко седам стотина аката, међу
њима и сложених и обимних као што су нацрти Уредби Владе Републике Србије,
правилници, пословници, анализе, уговори, одлуке, решења и друго.
Од значајних аката за рад Службе и Координационог тела, истичемо: Меморандум о
донацији UNDP-ја преко Координационог тела општинама и пројектима на југу Србије,
предлог Правилника Службе Координационог тела првобитни и сада по новој законској
процедури – усаглашен, предлог Пословника Координационог тела, Упуство за рад Радне
групе за инплементацију Програма Координационог тела на подручју општина Прешево,
Бујановац и Медвеђа, затим образложење и прослеђење аката грађана надлежним
министарствима, аката јавних предузећа и општина у којима се тражи одговарајућа помоћ и
интервенција Владе Републике Србије, увођење интернет система у Прес центру у Бујановцу
и целој Служби, инсталирање и примена деловодног и финансијског софтера од стране
Службе Заједничких послова Владе Србије и друго.
У даљем раду, Служба Координационог тела, очекује усвајање достављеног новог
Правилника од стране Владе Републике Србије, да би се након тога извршила
систематизација и распоређивање запослених по новом актима и Уредбама Владе,
доношених системских статусних аката за запослене, даља реализација послова за потребе
председника и целокупног Координационог тела, све то на до сада установљеном принципу
законитости и рационалности и у искључивој функцији за несметано обезбеђење
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материјалних, правно-системских и дргугих принадлежности општина, као што је на првом
месту планирање и трансфер буџетских средстава, усмеравање међународних донација и
друго.
Усвајање Програма распореда и коришћења средстава за општине Прешево, Бујановац и
Медвеђа за 2006. годину, Одлуком Владе РС 09.02.2006 означило је почетак рада Службе на
имплеменацији пројеката.
ПРВИ ДЕО: РАД СЛУЖБЕ КОРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА
1. ПРОГРАМ РАСПОРЕДА И КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 2006. ГОДИНУ
Програмом распореда и коришћења средстава Координационог тела Савезне владе и Владе
Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа за 2006. годину , опредељена
су средства у износу од 713.020.000,00 динара за реализацију програма на југу централне
Србије.
Од укупно опредељених средстава, 27.584.600,00 динара односи се на трошкове рада
Координационог тела, 277.533.190,00 динара за пројекте са страним донаторима и
407.902.210,00 динара за пројекте које самостално финансира Влада Србије.
Програм Распореда и коришћења средстава је рађен на основу захтева председника општина,
консултација са представницима ЦХФ-а и УНДП-а а све у оквиру укупно опредељених
средстава.
Како су опредељена средства по општинама?
2.ПРОЈЕКТИ (ПЛАН)
ОПШТИНЕ Пројекти са
ЦХФ-ом
133.784.000,00
Прешево
83.333.790,00
Бујановац
18.000.000,00
Медвеђа
20.000.000,00
Остале
општине
УКУПНО
255.117.790,00

Пројекти са Пројекти које
УКУПНО
УНДП-ем
самос.финан.Влада
1.782.000,00
93.246.620,00
228.812.620,00
1.935.000,00
159.655.590,00
244.924.380,00
480.600,00
155.000.000,00
173.480.600,00
18.217.800,00
38.217.800,00
22.415.400,00

407.902.210,00

685.435.400,00

Буџетом општине Бујановац обухваћена су и средства у износу 2.591.204,00 динара која се
односе на рад канцеларије Координационог тела у Прешеву и Бујановцу.
Остале општине ЦХФ - Црна Трава 5.000.000,00
- Лесковац 15.000.000,00
Остале општине УНДП – 10 општина на југу Србије.
Извршење Координационог тела до 28.06.2006. године износи 235.934.403,53 динара , при
чему je за рад Службе утрошено 7.769.351,77 динара а за пројекте 228.165.051,76 динара.
Треба нагласити да су средствима која су утрошена за рад Службе обухваћене и значајне
неизмирене обавезе из 2005. године, које је Координационо тело морало да преузме , да је
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служба веома штедљива што се тиче трошкова као и чињеницу да смо преузели и започете
пројекте из ранијих година у овим општинама.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА И РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ДО 28.06.2006. ГОДИНЕ
ОПШТИНЕ
Прешево
Бујановац
Медевђа

Пројекти са Пројекти са Пројекти које
УКУПНО
ЦХФ-ом
УНДП-ем
самос.фин.Влада
33.784.000,00
0,00
33.313.930,00
67.097.930,00
36.754.090,33
0,00
27.042.041,25
63.796.131,58
0,00
0,00
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Детаљније објашњење.
Могућност месечног повлачења средстава по општинама ( месечне квоте)
Прешево
Бујановац
Медвеђа

19.067.718,33 динара
20.410.365,00 динара
14.456.716,67 динара

за шест месеци (114.406.309,98)
за шест месеци (122.462.190,00)
за шест месеци (86.740.300,02)

Што би у укупном износу 323.608.800,00 динара.
Зашто није рализован тај износ ?
Председници општина су одмах након усвајања Програма упознати са чињеницом
да је нопходно да доставе валидну документацију ( уговоре) за сваки појединачни пројекат
како би се кренуло са преносом средстава по предвиђеној динамици( у складу са месечним
квотама) што није чињено из разних разлога ( нису имали уговоре, вршено је усаглашавање
са ЦХФ-ом око пројеката ,итд).
Што се тиче реализације пројеката са УНДП-ем од представника ове међународне
организације смо добили информацију да се то може очекивати у септембру месецу.
У међувремену Служби КТ су се обратили председници општина Прешево и Бујановац са
захтевом за пренамену средстава за три пројекта. Предмет је достављен министарству
финансија на одобрење.
4. ПРОЦЕДУРЕ
Ранијих година се дешавало да средства буду пренета за неки планирани пројекат а да
уговори не буду уопште потписани или да буде пренето више средстава него што је
уговором предвиђено. Тада имамо ситуацију да средства морају бити враћена у буџет, са
тиме се обично одуговлачи покушавајући да се издејствује пренамена што некада није
могуће а све то компликује ситуацију.
Такође требало би истаћи да смо се у досадашњем раду кретали у оквиру одобрених квота,
да се строго води рачуна о позицијама и кретању у њиховим оквирима и да се редовно до 15.
у месецу подноси извештај за претходни месец о утрошку средстава министарству
финансија.
5. ПОРЕЂЕЊЕ У ОДНОСУ НА УЛАГАЊА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.
ОПШТИНЕ

2004. год.

2005. год.

ПРЕШЕВО
БУЈАНОВАЦ
МЕДВЕЂА
УКУПНО

64.829.539,39
64.451.172,66
99.349.624,40
228.630.336,45

181.518.280,00
111.607.267,86
123.210.917,88
416.336.465,74

УКУПНО
2004. и 2005.
година
246.348.819,39
176.058.440,52
222.560.542,28
779.352.892,84

2006. год
228.812.620,00
244.924.380,00
173.480.600,00
647.217.600,00
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Поређење улагања 2004. год. у односу на 2006. годину.
Прешево 28%
Бујановац 26%
Медвеђа 57%
Укупан буџет 35%
Прешево

Бујановац

28%

26%

2004
72%

2004

Проценат увећања
буџета у 2006.

74%

Проценат увећања
буџета у 2006.

Медвеђа

Укупно

35%

43%
57%
2004

65%

2004

Проценат увећања
буџета у 2006.

Проценат увећања
буџета у 2006.

Поређење улагања 2005. год. у односу на 2006. годину.
Прешево 79%
Бујановац 46%
Медвеђа 71%
Укупан буџет 64%
21%

Прешево

Бујановац
46%

2005

2005
79%

Проценат увећања
буџета у 2006.

54%

Медвеђа

Проценат увећања
буџета у 2006.

Укупно
36%

29%

2005
71%

Проценат увећања
буџета у 2006.

2005
64%

Проценат увећања
буџета у 2006.
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ДРУГИ ДЕО: ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
КООРДИНАЦИОНИХ ТИМОВА
1.

У РАДУ

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА АНАЛИТИКУ И ПРОЈЕКТЕ

Тим за аналитику и пројекте Координационог тела у протеклих шест месеци 2006. године,
одржао је четири састанка.
На почетку године израђен је и усвојен Акциони план Тима за 2006. годину.
У основи рада овог Тима, била је подршка Општинским саветима за безбедност, који су
основани и делују у свим општинама у организацији локалних органа власти, уз учешће
представника етничких заједница, грађана и органа безбедности и уз подршку и помоћ
представника МЗ који делују на овом подручју.
Поред тога на сваком састанку, анализирана је безбедносна ситуација на подручју општина
Прешево, Бујановац и Медвеђа и то првенствено и искључиво појединачни безбедносни
догађаји, потенцијални проблеми и потешкоће без упуштања у глобалну квалификацију или
коначну оцену стања безбедности.
Од потешкоћа које прате рад овог Тима, су да поред једног броја чланова који редовно
учествују на састанцима и дају допринос, постоји и проблем чланова који се не одазивају на
састанке или их њихова заједница није делегирала као што је случај представника Ромске
етничке заједнице из све три општине, представника Српске и Албанксе заједнице из
Прешева, оставке представника Албанксе заједнице из Бујановца, госп. Јонуз Муслијуа
уместо кога није одређен други представник, затим повремено присуство представника
Српске националне заједнице из општине Бујановац. Тако да се може утврдити, да је највећа
стопостотна активност представника Српске и Албанске заједнице из општине Медвеђа,
представника Координационог тела, Полиције и Војске.
Што се тиче конкретне реализације Акционог плана поред планираних активности које су
потпуно реализоване као што је праћење и анализа безбедносних догађаја, праћење
општинских Савета за безбедност, не може се бити задовољно иницирањем и инсистирањем
на пројектима који су у функцији безбедности и бољих безбедносних услова живота, као што
је реализација пројеката отварања свих планираних малограничних прелаза, иницијатива за
модернизацију административних прелаза према Косову и Мето
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2.

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА ДРЖАВНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРАВОСУЂЕ

Координациони тим за државне институције и правосуђе за општине Бујановац, Прешево и
Медвеђа одражао је два састанка у току 2006. године у просторијама Коорднационог тела за
ове три општине у Прешеву. У том периоду је одржавана и редовна телефонска
комуникација са члановима тима и координатором експертског тима.
Састанку су присуствовали чланови Координационе групе, затим координатор експертског
тима г-дин Бранко Делибашић и представници ОЕБСа за Југ Србије.
Дневни ред састанака је био: Договор око реализације приоритета из Акционог плана
Координационог тима и Разно.
На првом, одржаном 16.02.2006. године закључено је:
· да се као задовољавајући оцењује рад Кординационе групе за државне институције и
правосуђе на ангажовању на имплеменетацији односно укључивања лица албанске
националне мањине у државне и правосудне0
&'9+&+0*&35и да у
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·
·

·
·

прекршаје у Медвеђи остане и да још добије два одељења и то Одељење у Лебану и
Бојнику;
у Општинском суду у Бујановцу убрзано је поступање по предметима у којима се
утврђује чињеница смрти, тако да су донете одлуке у десетак предмета првог дана
поступања по њима (почетак априла);
у току је увид од стране управног инспектора Министартсва за државну управу и локалну
самоуправу око увођења двојезичности у државне органе у општини Медвеђа, а надлежна
служба у општинском управном органу у Бујановцу је на терену ради сагледавања да ли
се посао уписивања чињенице смрти одвија у складу са законом и редовно;
око попуне инспекцијских радних места, шумарства и ветерине, још једном је
контактирано Министартво за пољопривреду, шумарство и водопривреду са молбом да
сагледа могућност попуне наведеним инспектирима у свакој од ове три општине;
око побољшања смештајних услова у правосудним органима у Прешеву, Министартсво
правде је дало сагласност руководиоцу Органа за прекршаје у Прешеву да може да
поптише уговор око закупа простора.

На другом састанку је закључено да је део закључака са прошлог састанка Координационог
тима који се односе на имплементацију Албанца у државне структуре реализован, те да се
настави са ангажовањем Координационе групе, кроз давање препорука, на даљој
имплементацији Албанца у државне структуре, тамо где постоје законски услови за то.
Међутим, констатовано је да није дошло до реализације пројекта за побољшање смештајних
услова у правосудним органима у Прешеву. Тај проблем се већ дуже време решава односно
не решава. Сада је у „оптицају“ друга опција, да се изврши доградња спрата на постојећој
згради правосудних органа, те се то питање мора окончати што је могуће пре у складу са
законом, јер решењем тог питања омогућићи се и пријем нових извршилаца у у правосуднре
органе. Договорено је да се још више интезивира инспекцијки рад и сагледа уз сарадњу са
надлежном службом општинског органа управе стање око ажурирања бирачких спискова у
све три општине, као и да пред Општинским судом у Бујановцу поступци у предметима у
којима се утврђује чињеница смрти, и даље имају приоритет у раду да би се што пре
окончали.
Закључне констатације
Инспекцијска служба Министартсва за државну управу и локалну самоуправу уз помоћ
надлежних у општинским управама, нарочито у Општини Бујановац, дала је велику помоћ да
се ажурира стање бирачких спискова пре закључења бирачких спискова. Општински суд
је успео да оконча поступке у свим предметима у којима се утврђује чињеница смрти,
тако да су те одлуке биле основа за брисање имена оних лица који су се налазили на
бирачким списковима а већ су били умрли.
У Општинском суду у Прешеву је од почетка године примљено девет нових радника
Албанаца, у Општинском органу за прекршаје у Прешеву је именован судија Албанац, у
Општинском јавном тужилаштву у Бујановцу примљен је приправник Албанац, а у
Општинском суду у Бујановцу примељено је пет нових радника Албанаца, и то један
књиговођа у марту, и по један уписничар, референт овере, преводилац (који је после месец
дана напустио суд), и судијски приправник. Том Суду недостаје два преводиоца и четири
судијска приправника и један стручни сарадник.
У Општинском органу за прекршаје у Бујановцу решен је проблем дактилографa (једно
лице-Албанка, примљена је на одређено на време) и преводиоца за албански (досадшњи
судијски приправник-Албанац, прихватио је да буде преводилац-тумач и почиње са радом од
јула месеца).
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У Општинском органу за прекршаје у Прешеву непопуњено је радно место преводиоца (сада
има један по уговору) и два дактилографа.
У Општинском јавном тужилаштву у Бујановцу недостаје један стручни сарадник. У току је
конкурс за заменика тужиоца.
У
Општинском
јавном
тужилаштву
у
Прешеву
недостаје
приправник,
дактилограф,уписничар, два тужилачка помоћника као и преводилац и оператер. (Чекају
побољшање смештајних услова).
У току је прикупљање пројектно техничке документације за побољшање смештајних услова
правосудних органа у Прешеву, за доградњу једног спрата на постојећој згради правосудних
органа.
3.

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ

3.1 На основу Програма о распореду и коришћењу средстава за кредитну подршку
привреди преко Фонда за развој Републике Србије за 2006. годину, разматрани су
захтеви 16 предузећа у укупном износу од 100,5 милиона динара, из оквира рада Групе, а
додељена су средства за 13 предузећа у износу од 30 милиона динара и то:
ЗАХТЕВИ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ
2006.ГОД
БУЈАНОВАЦ УКУПНО:
Дуванска Индустрија Бујановац
''Светлост''
ДП ''Пролеће''
''Интеграл'', Бујановац
''Фелдспат'', Бујановац
''Врело'', Бујановачка бања
''Мегал''
ПРЕШЕВО УКУПНО:
''Кристал''
''Електроконтакт''
Штамп. ''Графофлекс''
Дуванска ''Прешево''
'' 7. јили''
'' Будућност'', Прешево
МЕДВЕЂА УКУПНО:
ДП РиФ ''Леце''
''Сијеринска бања''
ЗП ''Термовент Медвеђа''
УКУПНО:

захтев
5.000.000.
6.900.000.
10.000.000.
15.000.000.
15.000.000.
3.000.000.
2.300.000.
1.800.000.
3.826.920.
15.000.000.
3.541.336.

11.900.000.
4.300.000
3.000.000.

одобрено
15.000.000.
4.000.000.
1.500.000.
1.500.000.
4.000.000.
1.000.000.
3.000.000.
8.500.000.
500.000.
1.000.000.

3.500.000.
3.500.000.
6.500.000.
1.500.000.
3.000.000.
2.000.000.
30.000.000.

Део одобрених средстава за субвенције искоришћен је за плаћање дуговања за утрошену
електричну енергију из ранијих година и то: за ЕД ''Југоисток'' износ од 2.168.084.динара, за
плаћање комуналних услуга износ од 350.000.динара и за плаћање обавеза према ''Колубара'',
Вреоци износ од 1.197.564.динара.
Координационо тело је припремило предлог да се предузећа са ових општина ослободе
одавеза плаћања за неизмирену електричну енергију са стањем на дан 31.12.2005.године, што
је успорило измиривање обавеза по овоме основу.
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3.2 Ради успешног спровођења поступка приватизације три предузећа су Министарству
привреде у складу са прописаном процедуром доставила програме консолидације ради
спровођења социјалног програма. Министарство привреде је дало позитивно мишљење
на програме ''Прогрес-Пром'', Медвеђа (за 28 радника), и ДП ''Светлост'' у
реструктурирању, Бујановац (за 129 радника). За предузеће ''Алатница'' Бујановац,
давање мишљења је у процедури.
3.3 Ради повезивања радног стажа запосленима, на предлог Министарства привреде Влада
је донела закључке на основу којих се омогућава повезивање радног стажа:
- предузећима у поступку приватизације која су решењем Министарства рада,
запошљавања и социјалне политике корисници средстава за исплату једнократних
новчаних накнада за спровођење социјалних програма, уз сагласност Министарства
привреде, путем уговора о уступању потраживања-замени испуњења, с тим што се
настала обавеза код Фонда за развој Републике Србије регулише у року од 90 дана по
приватизацији;
- предузећима са већинским акционарским капиталом, уговором о преузимању дуга,
одобравањем дугорочног кредита код Фонда за развој Републике Србије, по условима
овог фонда;
- приватизованим предузећима од 01.01.2005.године до дана приватизације, уз
сагласност Министарства привреде и Министарства финансија, уговором о преузимању
дуга, одобравањем дугорочног кредита код Фонда за развој Републике Србије, по
условима овог фонда.
3.4 Пружана је саветодавна помоћ предузећима са територија ових општина у погледу
пословања, приватизације, израде социјалних програма, повезивања стажа запослених,
начина и могућности конкурисања за кредитна средства...
3.5 На основу развојних програма Фонд за развој Републике Србије, одобрио је:
- дугорочне кредите у износу од 38,5 милиона динара и то: у Бујановцу 12 милиона
динара, Медвеђи 21,5 милиона динара и Прешеву 5 милиона динара.
- краткорочни кредит у износу од 38 милиона динара за Бујановац.
3.6 Са циљем повећања запослености, а према Програму запошљавања радника који су
остали без посла у процесу транзиције, расписан је конкурс за микро-кредите. Рок за
подношење захтева био је 26. април 2006.године. Фонд за развој Републике Србије
доделио је средства по овоме основу: Бујановцу у износу од 12 милиона динара за 32
радника, Медвеђи у износу од 450 000 динара за 2 радника и Прешеву у износу од 5,04
милиона динара за 13 радника.
3.7 У области енергетике, дана 14. марта 2006.године у Координационом телу Савета
министара и Владе за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа у Београду је одржан
састанак између представника Координационог тела господина Расима Љајића, министра
рударства и енергетике господина Радомира М. Наумова и генералног директора ЈП
Електропривреда Србије господина Владимира Ђорђевића и представника друштвених
предузећа из поменутих општина по питању превазилажења проблема дуговања ових
предузећа за утрошену електричну енергију (161,3 милиона динара на дан
28.02.2006.године). На састанку је предложено да се Влади достави ова информација на
усвајање и закључак о субвенционирању насталог дуга из текуће буџетске резерве.
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3.8 У области пољопривреде одобрени су краткорочни кредити и то:
- у општини Медвеђа у износу од 360.000,00 динара
- у општини Бујановац у изнису од 552.000,00 динара
3.9 У оквиру рада Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и
предузетништва настављено је са сталним активностима:
- пружања помоћи и подршке у процесу рада канцеларија у Медвеђи и Бујановцу;
- подршке и помоћи кроз рад чланова Регионалне агенције за економски развој и
предузетништво за Јабланички и Пчињски округ;
- помоћ како постојећим тако и потенцијалним малим и средњим предузећима и
предузетницима у виду: информација о кредитним линијама, израде бизнис плана,
усмеравању према институцијама за кредитирање (пословним банкама, Фонду за развој
Републике Србије), контаката и повезивања са предузећима из региона, реализованих
разних врста једнодневних и вишедневних семинара и обука, учешћа на Београдском
сајму БИЗНИС БАЗА у организацији Републичке агенције, менторинга, консалтинга,
обиласка и посете предузетника, одржавањем радионица, учешћа у анимирању
привредника за конкурс најуспешнији предузетник за Прешево, Бујановац и Медвеђу,
представљање националног програма ENTARNSE оснивање бизнис инкубатора.
3.10 Стање у поступку приватизације:
Приватизована предузећа методом аукције
предузеће

1 ДП "7 ЈУЛИ"
ДП
2 БУДУЋНОСТ"
3

ДП"ИНТЕГРАЛ"

општина

делатност

број
запослених

датум одлуке
о методу

67

08.12.2004

94

22.06.2005

181

24.02.2006

Произв
амбалаже од
пластичних
Прешево маса
Производња
Прешево креча
Груби грађ.
Бујановац
радови

датум
приватизације

6.7.2006.
Продато
6.7.2006.
Продато
6.7.2006.

Верфиковани програм приватизације
предузеће

општина

делатност

број
запос

датум
одлуке о
методу

1 ДП "КРИСТАЛ" Прешево

Производња
и обрада
осталог
стакла

103

22.05.2003

ДП
2 "АЛАТНИЦА"

Производња
алата

46

17.11.2004

Бујановац

статус
Програм је
верификован
13.09.2005. Предузеће
не ради од 1992.
године. Чека се
потенцијални купац.
Програм је
верификован
19.09.2005.Чека се
потенцијални купац.
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У току припрема за приватизацију
предузеће

1

'02

3

ДП
"ЕЛЕКТРОКО
НТАКТ"

ДП
"JUGOCOOP"

ДП ПРОЛЕЋЕ

општина

делатност

број
запос

датум
одлуке о
методу

Прешево

Остали
социјални
рад, без
смештаја

34

09.03.2006

Бујановац

Производња
и обрада
животињско
г меса

187

18.07.2003

Бујановац

Хотели и
мотели, с
рестораном

53

19.09.2005

статус
Предузеће је
обавештено о тметоду
приватизације и чека
се да доставе Програм
приватизације за
2005. год
У току је завршна
фаза поступка израде
програма
приватизације и
процене вредности
капитала од стране
овлашћеног
консултанта
Ангажован је
консултант од стране
Агенције за
приватизацију који
треба да изради
програм и процену
вредности капитала.

14

Остала
трговина на
мало мешовита
роба

Друштвено
трговинско
предузеће
2 "БРАТСТВО"

ПРЕШЕВО

ДП
3 "ФЕЛДСПАТ"

Вађење
осталих руда
БУЈАНОВАЦ и камена

68

27.05.2003

Друштвено
предузеће
конфекција
4 "ТУЛАРКА"

МЕДВЕЂА

Производња
остале одеће

35

16.12.2003

49

09.05.2003

Предузеће анексирано због
несарадње са
консултантом. Нерешени
имовинко правни односи,
непокретности издате у
закуп (налазе се у центру
града).

Предузеће је анексом
уговора скинуто са
листе консултанта
због несарадње.
Предузеће је скинуто
са листе консултанту,
због немогућности
израде програма
приватизације и
процене вредности
капитала, неизвестан
је даљи поступак
приватизације

ДП РиФ '' ЛЕЦЕ'', Медвеђа се на лази у поступку стечаја, а један од разлога су обавезе
по основу солидарне одговорности.
4.

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, СПОРТ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

У периоду јануар – јун 2006. године нису одражавани састанци на терену, већ су са
представницима локалне самоуправе све три општине одржавани појединачни састанци у
Београду.
У наведеном периоду, рад Координационе групе првенствено се огледао у следећим
аспектима:
1. У албанским школама на територији Прешева, за наставнике Албанског језика, је
организовано и спроведено полагање испита за лиценцу;
2. Настављене су активности у циљу отварања Факултета за наставнике на Албанском
језику, у склопу Универзитета у Нишу;
3. Настављени су радови на започетим инвестиционим пројектима, односно одржавању
и опремању предшколских и школских установа и реконструкцији спортских објеката
и терена, у складу са приливом средстава из буџета Републике и према терминима
предвиђеним за њихово спровођење;
4. У сарадњи са Министарством финансија су настављене активности да се по питању
увоза уџбеника на Албанском језику омогући примена истих критеријума, метода и
начина као претходне школске године;
5. Направљен је договор о спровођењу испита за лиценцу секретара установа, као и
даљем спровођењу испита за лиценцу наставника;
6. Прикупљени су програми и извештаји локалних самоуправа о финансијским,
техничким и стручним потребама, са назначеним приоритетима по свакој општини.
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5.

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ

Извештавам вас да је у складу са акционим планом достављеним КТ, Координациона група
за културу и медије, у сарадњи са Министарством културе Републике Србије, учинила
следеће:
У области медија подржани су следећи пројекти:
1. ЈП Радио Медвеђа, пројекат «Серијал животне приче расељених с обе стране линије»
80.000,00 динара
2. ЈП Радио Медвеђа, Пројекат «Сијаринска бања – спона двеју националности у
пограничном положају», 250.000,00 динара
3. ЈП РТВ Радио Бујановац, Пројекат «РТБ-мултиетнички медиј, набавка опреме»
325.935,60 динара
4. НВО Перспектива, Бујановац, издавање гласила на албанском језику «Перспектива»,
4.300.000 динара
5. «М» КД Медвеђа, пројекат «Живот на граници» 200.000,00 динара
Остварењем ових пројеката реализују се планови зацртани у акционом плану за 2006.
годину, у то у погледу дефинисања потреба за опремом у медијима што води. обезбеђивању
објективних и брзих ресурса информација. Гласило «Перспектива» постало је, уз сагласност
свих релевантних институција, репрезентативно гласило албанског народа на подручју три
општине, а Министарство културе преузело је обавезу суфинаснирања издавања овог листа
уз опремање редакције.
У области културе у току је реализација конкурса за програме/пројекте који значајно
доприносе развоју културе у Републици Србији, расписаног у марту 2006. године. Према
прелиминарним резултатима, са подручја општина Прешево, Бујановац и Медвеђа,
суфинансираће се следећи пројекти/програми:
1. УГ Културни центар, Медвеђа,пројекат Нове наде
2. Организација за промоцију туризма, развој села и зашиту животне средине, Медвеђа,
манифестација «Игра за живот заједно»
3. КУД Коло, Бујановац, манифестација «Међународни фестивал фолклора и младих
ликовних уметника»
4. КУД Абдула Крашница, Прешево, набавка опреме и кореографије
5. ДК Абдула Крашница и Градски театар, Прешево, манифестација «Дани албанске
комедије»
У току је планирање средстава која ће се издвојити за суфинансирање ових програма.
Реализацијом ових програма оствариће се проширивање програма манифестација с циљем
организације мултиетничких али и међународних манифестација, што је део усвојеног
акционог плана. Предстоји разматрање и пројеката пристиглих ван конкурса где ће
приоритет бити пројекти попуне књижних фондова општинских библиотека публикацијама
на мањинским језицима.
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6.

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И
ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ

У досадашњим активностима Министарства здравља као и његовим активностима у оквиру
Координационог тела, односно Групе за здравство, социјалну заштиту и хуманитарну помоћ,
извршена је анализа тренутног стања из издвајање најзначајнијих проблема: у области
процене здравственог стања становништва, кадрова, просторних капацитета и медицинске
опреме, стручног усавршавања, хигијенских прилика и еколошких проблема. Наглашена је
проблематика социјалне службе у смислу просторних капацитета и буџетских средстава,
проблематика ромске популације као и избеглих и прогнаних лица.
æ Издвајањем најзначајнијих активности наглашена је потреба дефинисања динамике
решавања проблема осиромашеног уранијума, а у сарадњи са релевантним установама.
У том смислу, очекујемо покретање иницјативе од стране представника општинских
структура за поменути пројекат у форми захтева Координационом телу за општине Прешево,
Бујановац и Медвеђа.
æ Издвојен је проблем организационе структуре у систему здравствене заштите коју треба
подићи на виши ниво. У том смислу до сада је истицана неопходност реализације Пројекта
ванболничког породилишта у Прешеву уз тенденцију прерастања ове јединице у болницу
као крајњи циљ.
Став Министарства здравља је да организовање породилишта и стационара за дијагностику и
лечење акутних и хроничних болести из области гинекологије и акушерства подразумева
испуњене стандарде који се односе како на Дом здравља у Прешеву, тако и на сваку другу
здравствену установу у Републици Србији.
æ Интензивира се решавање кадровске проблематике које ће бити конципирано у складу
са стандардима а у циљу појачане доступности здравствене заштите.
У том смислу, прикупљени су подаци од здравствених установа и Завода за заштиту здравља
о броју потребних лекара и средњег медицинског кадра у односу на стандарде и формирани
основни критеријуми за запошљавање. Према наведеном, одобрен је пријем у радни однос за
Дом здравља Прешево за 4 доктора медицине и две медицинске сестре- техничара.
Евидентна незаступљеност мултиетничког концепта мора бити узета у обзир приликом
упошљавања новог кадра.
При том, подсећамо да је у предходној години у Дому здравља Бујановац примљено 17
радника, а у Дому здравља Прешево 10.
æ Предлози о преузимању оснивачких права од стране локалне самоуправе уврстиће се
у измену и допуну Плана мреже у септембру. У току је формирање комисија које ће обавити
деобне билансе.
Децентрализација у организацији и управљању здравственом службом на примарном нивоу
је најважнији аспект реформе система здравствене заштите а сматра се оправданом због
побољшаног обезбеђења здравствене заштите, боље расподеле средстава према потребама,
као и укључивање локалне самоуправе у доношењу одлука о приоритетима у систему
здравствене заштите.
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Истовремено, постоје елементи система здравствене заштите који нису децентрализовани а
који представљају одговорност националног нивоа, и то: утврђивање основног оквира
здравствене политике; праћење, процена и анализа здравственог стања као и обезбеђеност;
доношење стратешких одлука о развоју потребних ресурса а посебно оних који се односе на
здравствену инфраструктуру (План мреже) као и на хумане ресурсе (број и врста запослених,
број и врста специјализација и ужих специјализација); обезбеђивање финансијских средстава
за спровођење општег интереса; инспекцијски надзор над спровођењем фармацеутске
здравствене заштите.
-

Органе здравствене установе, и то: директора, управни и надзорни одбор именује и
разрешава оснивач (општина, односно град).
Директор здравствене установе именује се на основу јавног конкурса који расписује
Управни одбор здравствене установе. На основу предлога управног одбора оснивача,
општина, односно град именује директора.
Здравствена установа има статут којим се уређује делатност, унутрашња
организација, управљање, услови за именовање и разрешење органа управљања и
друго.
на Статут установе сагласност даје оснивач.
на одредбе Статута у државној својини, у делу којим се уређује област здравствене
заштите, односно специјалности из којих она обавља делатност, унутрашња
организација и услови за именовање и разрешење директора-предходно се прибавља
мишљење Министарства здравља.

æ Стоматолошки као и средњи медицински кадар који бројчано није у складу са
стандардима биће у могућности да добије отпремнину под истим условима као у
предходном кругу рационализације кадрова.
æ У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом на југу Србије, односно, појавом
Хеморагичне грознице са бубрежним синдромом, предузете све противепидемијске и
профилактичке мере чија реализација подразумева опште и специфичне мере.
Поменуте активности које имају карактер редовног и ванредног спроводи Завод за заштиту
здравља Врање.
æ У разматрању су учестале примедбе које се односе на неадекватан и недовољан
постојећи расположиви простор за функционално пружање здравствених услуга у Дому
здравља у Бујановцу.
æ Несклад добијених специјализација са расположивим специјалистима решаваће се
уговором са специјализантима где треба да буде наглашено и временски ограничено место
рада након завршене специјализације.
æ Активна је сарадња са представницима невладиних организација у смислу укључивања
у наредним планским активностима Групе за здравство, социјалну заштиту и хуманитарну
помоћ.
æ Након достављања Извештаја о статусу ромске популације, нарочито Рома расељених
са подручја Косова и Метохије, у току су планске активности које подразумевају: праћење
здравственог стања (вакцинални статус, морбидитет, морталитет..) и активности у смислу
побољшања њиховог тренутног статуса а у сарадњи са локалном самоуправом.
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У току је Јавни позив за пријаву пројеката ради остваривања учешћа у средствима из буџета
за финансијску подршку намењену очувању и унапређењу здравља Рома за 2006. годину а у
оквиру Декаде Рома (2005-2015).
Предност у финансирању имаће установе/организације у чијим је пријавама јасно видљива
сарадња са невладиним организацијама.
Сваком пројекту ће бити додељено
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медресе у Приштини и један студент теологије у Каиру. Ученику је одобрена месечна
стипендија од 10.000 динара, а студенту у Каиру од 20.000 динара. Стипедије за први
квартал у висини од 90.000 динара уплаћене су 24. јануара. 2006. године. Износ у
истој висини за други квартал уплаћен је 5. априла 2006. године. Укупно за ту
намену улаћено је 180.000,00 динара.
Урађено у другом кварталу:
-

-

-

Будући да није одржана седница Координационе групе на којој би се усвојио
дефинитиван Програм рада зе 2006. годину, Министарство вера уплатило је Одбору
Исламске заједнице Прешево 150.000,00 динара на име реализације културних
програма у првој половини године.
Идентична сума уплаћена је и Одбору Исламске заједнице у Бујановцу за исте намене.
Прихваћен је захтев Одбора Исламске заједнице у Прешеву за повећање броја
стипендија студентима и ученицима исламске теологије са три на шест и Одбора у
Бујановцу са две на пет. Повећан број стипендија уплаћиваће се од почетка школске и
академски године, односно од септембра и октобра 2006. године.
Остали захтеви биће резмотрени и после договора са министром вера укључени у
Програм рада Тима.

Укупно уплаћених средстава одборима Исламске заједнице у Прешеву и Бујановцу за
стипендије и реализацију културних програма у првој половини 2006. године –
690.000.00 динара.
Aктивности Министарства културе
-

Будући да током прошле године није завршен процес утврђивања стања споменика
културе и ове године је за све три општине издвојено по милион динара,
- Наведена средства реализују се преко Завода за заштиту споменика културе у Нишу,
- Постоје и програми за заштиту музејских експоната, ревитализацију биоскопских сала
и оспособљавања библиотека, тако да ће све те активности бити укључене у Програм
рада Тима.
0 32 0 TD ( ) Tj/F903.8 TD ( 0 2@gG?Fj/F2 12 Tf3 048 0 TD ( ) Tj/F1+1212 Tf3 0 TD (_&,bW@h_G]Fj/F1 12
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Пре две године дефинисали смо потребе. У овој години било би потребно око 1.2
милијарде динара.
Предлажем да се 70% опредељених средства усмерити на државне путеве, а 30% на
локалне, јер је локална мрежа путева у изузетно лошем стању.
Кроз појачани надзор и инспекцијску службу контролисали би трошење финансијских
средстава. Показало да су до сада уложена средства била трошена без "чврстог"
усаглашавања са Координационим телом.
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