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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ 
(у периоду од 1.06. до 31.12.2014. године)

Уредбом о Канцеларији за Косово и Метохију ("Сл. гласник РС бр. 75/12, 123/12 и
100/13) Влада је на основу члана 31. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр.
55/05,  71/05  -  исправка,  101/07,  65/08,  16/11  и  68/12  -  УС)  и  члана  37.  Закона  о
министарствима ("Службени гласник РС", број  72/12),  основала Канцеларију за Косово и
Метохију. Чланом 2. Уредбе је прописано да Канцеларија врши стручне послове за потребе
Владе и надлежних министарстава који се односе на функционисање институција Републике
Србије на територији Косова и Метохије. 

Осим  ових  послова,  у  наведеном  периоду,  тежиште  ангажовања  директора
Канцеларије  за  Косово  и  Метохију  и  његових  сарадника  представљале  су  активности
усмерене на реализацију утврђене државне политике Републике Србије у циљу отварања
поглавља 35 у преговорима са Европском унијом.

      Сходно  Правилнику  о  унутрашњем  уређењу и  систематизацији  радних  места  у
Канцеларији  за  Косово  и  Метохију,  унутрашње  уређење  Канцеларије  предвиђено
Правилником обухвата следеће основне унутрашње јединице:

1. Сектор за одрживи повратак и опстанак; 
2. Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ;  
3. Сектор за финансијске послове.
4. Сектор за имовинско-правне послове на Косову и Метохији, међународну

сарадњу и пројекте; 
5. Сектор за имплементацију споразума и подршку официру за везу при

мисији Европске уније у Приштини;
6. Сектор за опште послове и подршку локалној самоуправи;

             У Канцеларији су као уже унутрашње јединице изван састава сектора
образована три бироа:

1. Биро Канцеларије за Косово и Метохију у  Косовској Митровици у подручној
јединици широј од подручја управног округа  за Косовско-митровачки и Пећки
управни округ са седиштем у Косовској Митровици;  

2. Биро Канцеларије за Косово и Метохију у  Грачаница у подручној  јединици
широј  од  подручја  управног  округа  за   Косовски,  Косовско-поморавски  и
Призренски управни округ са седиштем у Грачаници.

3. Биро Канцеларије за Косово и Метохију у Краљеву у подручној јединици широј
од подручја управног округа за Рашки, Шумадијски и Расински управни округ
са седиштем у Краљеву.
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ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОВРАТКА И ОПСТАНКА

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПОВРАТКА И ОПСТАНКА

У  циљу  подршке  одрживом  повратку  и  опстанку  на  КиМ, Канцеларија  за  Косово  и
Метохију у извештајном периоду спроводи активности  у области евидентирања стања и
потреба,  изради  програма,  пројеката,  обезбеђењa  локација  за  градњу,  инвестиционо-
техничке документације и праћењa реализације започетих и нових пројеката изградње и
реконструкције стамбених јединица за повратнике, интерно расељена лица  и социјално
угрожене категорије становништва.

Помоћ у грађевинском материјалу

За  потребе  реализације  пројекат  помоћи  у  грађевинском  материјалу  за  адаптацију,
реконструкцију, доградњу и завршетак започетих кућа,  у извештајном периоду извршена
је приоритизација  57 захтева корисника помоћи са територије општинe Липљан и Зубин
Поток,  при  чему су  за  предметне  потребе  реализова  средства  за  општину  Липљан  по
основу 19 захтева породица из категорије социјално угроженог становништва са КиМ  у
износу од 2.670.440,00 динара.

Пројекат изградње и реконструкције кућа

За потребе реализације пројекта изградње и реконструкције кућа, у извештајном периоду
је  извршена  приоритизација  25 корисника,  повратника  и   социјалниo угрожених
домаћинстава на територији 5 општина на КиМ (Обилић, Зубин Поток, Липљан, Косовска
Митровица и Штрпце). По основу извршених и уговорених обавеза, спроведених јавних
набавки, Канцеларија за КиМ је одобрила наменска новчана средстава општинама на КиМ
у износу  од  12.583.178,45  динара,  при  чему  реализована  и  трансферисана  средства  за
наведену намену у току 2014. године износе 11.073.746,34 динара.

Пројекат изградње станова из програма релокације

По основу спроведених активности на изради пројеката и обезбеђењу локација за градњу,
спроведених јавних набавки, уговорених и извршених радова, у извештајном периоду за
ову намену одобрена су средства општинама на КиМ у укупном износу од 88.048.385,25
динара за реализацију изградње 4 стамбене зграда са 40 станова на територији општина:
Косовска Митровица – на локацијама Бошњачка махала (2 зграде са укупно 24 стамбених
јединица), Пећ – локација Гораждевац (надградња зграде са 4 стамбене јединице), Звечан-
локација  Бањска  (1  зграда  са  12  стамбених  јединица).  Реализована  и  трансферисана
средства за наведену намену у току 2014. године износе 86.160.387,30 динара.

Пројекти  спољњег  уређења,  прикључака  на  јавне  инсталационе  мреже,  израде
пројектне документације, вршења стручног надзора и других зависних трошкова
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У функцији изградње и реконструкције стамбених објеката,  кроз реализацију пројеката
спољног  уређења,  прикључака  на  јавне  инсталационе  мреже,  обезбеђење  средстава  за
вршење  надзора  над  објектима  у  градњи и  других  зависних  трошкова,  на  територији
Косова и Метохије финансирано је 13 пројеката.  По основу спроведених јавних набавки,
извршених  и  уговорених  обавеза,  у  извештајном  периоду  за  ову  намену  одобрена  су
средства у укупном износу од 8.295.641,58 динара, при чему реализована и трансферисана
средства за наведену намену у току 2014. године износе 5.319.588,98 динара.

Табела статуса пројеката изградње и реконструкције стамбених објеката 

Опис пројекта
Износ по 
одлуци о 
финансирању

Уговорона 
средства 
-Извршени 
трансфери

Статус 
пројекта

1 Ангажовање стручног надзора на 
изградњи породичне куће Душана 
Начића са територије Општине Обилић.

33.000,00 33.000,00 Реализован 
пројекат

2 Израда главног пројекта  уређења 
слободних површина и изградње 12 
недостајућих помоћних објеката на 
локацији изграђених стамбених зграда 
бр.1, бр.2, и бр.3 (насеље Ситница–
Прилужје) и главног пројекта заједничке 
спољне хидрантске мреже и  заједничке 
спољне канализационе мреже за 
стамбене објекте бр.1, бр.2, и бр.3 
(насеље Ситница -Прилужје)  са одводом
до реке Ситнице

192.000,00 192.000,00 Реализован 
пројекат

3 Надзор за изградњу стамбеног објекта 
бр.3 у Прилужју- општиниа Вучитрн

260.999,98 260.999,98 Реализован 
пројекат

4 Набавка и уградња трафостанице од 630 
КВА у оквиру комплекса Мали Звечан 2 
– општина Звечан

2.131.800,00 2.131.800,00 Реализован 
пројекат

5 Технички преглед објекта стамбене 
зграде П+2 површине 799,43м2 са 12 
станова на КП 307/3 КО Косовска 
Митровица у улици  Боре Станковића у 
Косовској Митровици

30.000,00 30.000,00 Реализован 
пројекат

6 Прикључак на електромрежу стамбеног 
објекта  Пр+2С у ул Боре Станковића бб 
у Косовској Митровици и за повећање 
снаге БТС Ватрогасна 2 за прикључење 
две новоизграђене зграде.  

1.115.150,00 1.115.150,00 Реализован 
пројекат

7 Прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу стамбеног објекта  
Пр+2С у ул Боре Станковића бб у 
Косовској Митровици.

396.000,00 396.000,00 Реализован 
пројекат
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8 Грађевински радови спољњег урећења 
око новоизграђене стамбене зграде 
Пр+2С у ул Боре Станковића бб у 
Косовској Митровици.

326.050,00 326.050,00 Реализован 
пројекат

9 Стручни надзор –изградња 2 типске куће 
40 и46 м2 за породице Станковић Новице
из Кузмина и Арсић Синише из Батуса 
СО Косово Поље

29.000,00 29.000,00
Реализован 
пројекат

10 Спољашње уређење стамбених објеката 
бр 1, 2 и 3 (Ситничко насеље Прилужје) у
Прилужју, за потребе стамбеног 
збрињавања ИРЛ и социјално угрожених 
породица са територије општине 
Вучитрн.

2.976.052,60 -

У 
припреми 
поновљање 
поступак 
ЈН

11 Изградња монтажне куће за породично 
домаћинство Спасојевић Пера у селу 
Јагњеница СО Зубин Поток

2.355.737,60 1.960.635,04
Реализован 
пројекат

12 Изградња стамбене зграде П+2 са 12 
станова, бруто површине 629.58м2 на КП
3065/1 КО Бањска у Бањској, за потребе 
стамбеног збрињавања младих брачних 
парова и породица ИРЛ и домицилног 
становништва са територије општине 
Звечан.

21.500.031,00 19.987.851,50

Реализован 
пројекат- 
дуг по 
основу 
окончане 
ситуације 
1.322.635,7
1

13 Реконстркција и адаптација три стамбене
јединице у циљу побољшања стамбених 
услова социјално угрожених породица са
територије СО Косовска Митровица

2.581.551,85 1.761.771,30
Реализован 
пројекат

14 Изградњa стамбене зграде бр 1 
спратности  П+4+Пк са 12 станова, бруто
површине 956.66м2 на КП бр 869 КО 
Суви До у Косовској Митровици, за 
потребе стамбеног збрињавања 
социјално угрожених             
 породица са територије општине 
Косовска Митровица.

30.000.404,85 29.624.555,40
Реализација
у току

15 Изградњa стамбене зграде бр 1 
спратности  П+4+Пк са 12 станова, бруто
површине 956.66м2 у Бошњачкој махали 
у Косовској Митровици, за потребе 
стамбеног збрињавања социјално 
угрожених             
 породица са територије општине 
Косовска Митровица.

30.000.404,85 30.000.404,85
Поступак 
ЈН у току
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16 Обезбеђење помоћи за  изградњу 
породичне куће Бобана Данића из 
Бабиног Моста у циљу пружања подршке
одрживом опстанку и побољшању услова
становања социјално угрожених 
породица са  територије Општине 
Обилић.

1.783.129,00
1.630.000,00

Реализован 
пројекат

17 Помоћ у грађевинском материјалу за 
реконстарукцију, адаптацију и завршетак
започете градње седам кућа и обезбеђењу
помоћи у грађевинском материјалу за 
потребе пружања подршке одрживом 
опстанку и побољшању услова 
становања за 19 социјално угрожених 
породица са  територије Општине 
Липљан.

5.921.770,00 5.527.880,00
Реализован 
пројекат

18 Надградња спрата (4 стамбене јединице 
просечне површине 40 м2 бруто 
површине 209.86м2) стамбене зграде 
Пр+1 у Гораждевцу – СО Пећ за  потребе
стамбеног  збрињавања младих брачних 
парова из категорије социјално 
угроженог стан овништва, повратника и 
интерно расељених лица са територије 
општине Пећ.

6.547.575,55 6.547.575,55
Поступак 
ЈН у току

19 Обезбеђење надзора  за  изградњу 
породичне куће Бобана Данића из 
Бабиног Моста у циљу пружања подршке
одрживом опстанку и побољшању услова
становања социјално угрожених 
породица са  територије Општине 
Обилић.

32.000,00 32.000,00
Реализован 
пројекат

20 Помоћ у реконстарукцији, адаптацији и 
завршетаку започете градње 13 кућа за 
потребе пружања подршке одрживом 
опстанку и побољшању услова 
становања за социјално угрожене 
породице са  територије Општине 
Штрпце

2.863.900,00 2.863.900,00
Реализован 
пројекат

21 Вршење стручног надзора изградње 
стамбене зграде П+2 са 12 станова, бруто
површине 629.58м2 на КП 3065/1 КО 
Бањска у Бањској, за потребе стамбеног 
збрињавања младих брачних парова и 
породица ИРЛ и домицилног 
становништва са територије општине 

383.589,00 383.589,00 Реализован 
пројекат
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Звечан.
22 Израда пројектно-техничке 

документације на нивоу главног пројекта
за стамбену зграду П+2 са 12 станова, 
бруто површине 629.58м2 на КП 3065/1 
КО Бањска у Бањској, за потребе 
стамбеног збрињавања младих брачних 
парова и породица ИРЛ и домицилног 
становништва са територије општине 
Звечан.

390.000,00 390.000,00
Реализован 
пројекат

Укупно 111.850.146,2
8

105.224.162,62

Пројекти уређења и обележавања српских православних гробаља на територији АП 
Косово и Метохија

Сектор за одрживи повратак и опстанак je у извештајном периоду наставио са активношћу
уређења  и  обележавања  православних  гробаља на  територији  Косова  и  Метохије. У
сарадњи  са  учесницима  у  активности  уређења  гробаља,  локалним  самоуправама  са
расположивом инфраструктуром (комунална предузећа, цивилна заштита и др.), Српском
православном  црквом,  удружења,  као  и  самаим  расељеним  лицима  спроведене  су
активности на чишћењу и уређењу православних гробаља у општинама Вучитрн (ново и
старо  гробље  у   Прилужју  и  град  Вучитрн),  Обилић  (гробља  на  шест  локација  на
територији општине), Исток (гробља у Осојану, Тучепу и Кошу) и гробља у Урошевацу.
За наведене активности одобрена су средства у износу од 2.454.000,00 динара.

Посете интерно расељених лица Косову и Метохији

Сектор  за  одрживи  повратак  и  опстанак  је  у  извештајном  периоду  финансијски  и
логистички  на  захтев  општина  са  КиМ,  организација,  савеза,  удружења  интерно
расељених  лица,  кола  српских  сестара,  завичајних  удружења  и  др  подржала  25
организованих посета Косову и Метохији, које су биле у функцији хуманитарне помоћи,
обележавања дана повратка расељених и програних, верских празника, сеоских слава у
повратничким  заједницама,  задушница  и  акција  уређења  гробаља  за  1533   интерно
расељених лица.  За наведене намене опредељена су средства  у износу од 4.489.645,00
динара.  Посете  интерно  расељених  лица,  поред  наведеног  имају  за  циљ  поновно
присуство у местима из којих су ресељени, као и подстицај расељених за повратак у своје
домове.

Сарадња  са  учесницима  у  процесу  повратка  ради  стварања  услова  за  одрживи
повратак  и  организација,  информисање  и  обавештавање  ИРЛ  и  праћење
регистрације ИРЛ заинтересованих за повратак на Косово и Метохију
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У  функцији  планирања  активности,  дефинисања  критеријума  и  селекције  корисника,
координације  и  праћења  реализације  пројеката  повратка, у  извештајном  периоду
представници Сектора за одрживи повратак и опстанак континуирано одржавају састанке
и координирају рад са представницима локалне самоуправе,  представницима заједница
повратника,  УН агенцијама,  учесницима ОРГ за повратак из региона и места са КиМ,
међународним организацијама, НВО, удружењима, ИРЛ укључених у процес повратка и
подршке одрживом повратку на КиМ.
У  сарадњи  са  УНХЦР-ом,  Канцеларија  за  Косово  и  Метохију  спроводи  поступак
регистрације потенцијалних повратника. У периоду од марта 2009. године до краја 2014.
године приступило је регистрацији тј. изразило жељу да се врати на КиМ 2189 породица
са 8468 чланова домаћинства, при чему се на КиМ, по подацима УНХЦР-а вратило 2983
лица. У текућој  години до краја 2014. регистровано је за повратак 47 породица са 156
чланова домаћинства, при чему се на КиМ вратило 200 лица.

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ  СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

Помоћ породицама повратника

             Месечну новчану повратничку помоћ остварују  породице које  су  се
организовано или спонтано вратиле на територију АП Косово и Метохија после 9. јуна
1999. године. 
На име помоћи породицама повратника  Група  за  социјална питања и хуманитарну
помоћ Канцеларије за Косово и Метохију је у извештајном периоду  исплатила средства
у укупном износу 29.966.132,50 динара. У новембру месецу 2014. године право на ову
врсту помоћи остварило је 543 породица са 1.544 члана.

Помоћ породицама отетих и несталих лица
 

            На име помоћи породицама отетих и несталих лица у извештајном периоду
исплаћена  су средства  у износу од 1.399.320,00 динара.  У новембру  месецу 2014.
године право на ову врсту помоћи остварило је шест породица са 10 чланова.

      
Једнократна помоћ

          Од 01.06.2014. године  Група за социјална питања и химанитарну помоћ
реализовала  је  260  захтева  односно   исплаћена  су  финансијска  средства  на  име
једнократне  новчане  помоћи за  260  породица   у  укупном  износу  од  10.814.620,00
динара.

Дотације непрофитиним организацијама које пружају помоћ
домаћинствима

          Како би се подмириле минималне потребе лица у сталном стању потребе за
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хуманитарном помоћи са подручја АП КиМ, Црвеном крсту Србије 01.10.2014. године
трансферисана  су  финансијска  средства  у  износу  од  37.628.000,00  динара  на  име
набавке и дистрибуције 8.000 пакета хране и 8.000 пакета за одржавање хигијене за
социјално угрожене породице на подручју Косова и Метохије у 2014. години.  

Помоћ корисницима народних кухиња

         Канцеларија за Косово и Метохију је 03.06.  2014. године Епархији Рашко –
призренској трансферисала финансијска средства у износу од 14.000.000,00 динара на
име подршке Програму рада Организације „Мајка девет Југовића“ за 2014. годину.

          У шест народних кухиња, колико их тренутно има на овом простору, свакодневно
се храни око 2000 најсиромашнијих људи из енклава и стотинак деце из две основне
школе. 
           Епархији Рашко – призренској трансферисана 17.12.2014. године су финансијска
средства у износу од 3.800.990,00 динара на име помоћи за исградњу мини погона за
прераду воћа и поврћа и набавку опреме за прераду воћа и поврћа из манастирске
економије у циљу самоодрживости народних кухиња.

Помоћ у реализацији сетве у повратничким заједницама

          Повратничким заједницама на подручју општина Пећ, Исток, Клина, Призрен,
Ново Брдо, Вучитрн и Урошевац пружена је помоћ у реализацији јесење  сетве за
набавку семенске пшенице и минералног ђубрива у износу од 15.170.472,00 динара..
          

Подршка програмима рада општинских организација Црвеног крста
 на простору Косова и Метохије

Пренета су средства на име зарада запосленима у општинским организацијама Црвеног
крста у укупном износу од 31.037.067,97 динара

Остале активности

          Сектор за одрживи повратак и  опстанак,   Група  за  социјална питања и
хуманитарну помоћ у сарадњи са локалним самоуправама исплатио је у извештајном
периоду новчану помоћ породицама са новорођеном децом, за бебе рођене од 01.01. до
30.06.  2014.  године,  у  износу од 10.000 динара по детету.  Помоћ је  реализована у
укупном износу од 4.810.000,00 динара.

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ, КУЛТУРЕ И
ПОМОЋИ СПЦ

         Канцеларија за Косово и Метохију спроводи: активности  праћење стања,  анализе
потреба и предлагања мера за унапређење културног наслеђа на територији АП Косово и
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Метохија;  подршку опстанку СПЦ и обнови културног  и духовног наслеђа; праћење и
унапређење стања у области заштите културног наслеђа, културне баштине у Покрајини;
одржавање  културних  манифестација,  разних  свечаности,  културно–уметничких
дешавања,  радионица,  предавања,  промоција;  организовање  и  одржавање  концерата,
дешавања ликовног, музичког и духовног карактера, извођење и гостовање разних игара,
ритуала, позоришних представа, фестивала, манифестација, музичких, музичко-сценских,
књижевних, филмских, мултимедијалних, ликовних колонија, изложби, откуп значајних
књига,  продукцију  свечаних  догађаја  и  других  активности;  представљање  публици
разноврсних уметничких  форми  у  области  културног  наслеђа  и  у  области  савременог
стваралаштва; затим у обнови институција културе/објеката за задовољавање културних
потреба  и  унапређење  услова  рада  институција  у  култури; подршку  уметничким
програмима; санацију, адаптацију,  реконструкцију,  ревитализацију, технологију, обнову,
изградњу  и  опремање  Домова  културе,  културно-уметничких  институција,  као и
културних центара као специфичне категорије које су усмерене на различите делатности
окупљања у локалној заједници на територији АП Косовo и Метохијa. 
        Пошто верско и културно наслеђе на територији АП Косова и Метохије спада у
најугроженије  области  живота  српског  становништва  (од  1999.  године  до  данас  је
страдало око 150 цркава и манастира) Канцеларија за Косово и Метохију највећу пажњу
поклањала бризи и заштити културне баштине у Покрајини, а у оквиру тог делокруга рада,
имајући у виду да је од непроцењивог историјског, духовног, националног и културног
значаја, финансирају/суфинансирају се објекти СПЦ, велики број непокретних културних
добара,  међу  којима  се  налазе  највеће  духовне  светиње  српског  народа  (санација,
адаптација,  реконструкција,  ревитализација,  обнова,  изградња,  осликавање,  дуборез,
опремање, уређење,  заокруживање и укрупњавање земљишта поседа СПЦ и тд.),  као и
пружање подршке ради јачања духовног идентитета и остале помоћи стратешки значајне
за опстанак Срба на овим просторима.

Брига о културном наслеђу

Канцеларија  за  Косово  и  Метохију  јe суфинансирала (определила  део  средстава)
манастиру Светих Архангела код Призрена, за обнову цркве Светог Николе у комплексу
манастира, која се први пут обнавља од како су је Турци срушили; Српској православној
црквеној  општини  Сочаничкој, Сочаница,  Лепосавић, за  куповину  црквеног  звона;
Српском  православном  манастиру  Св.  Архангела  Гаврила  у  Драганцу  за  ургентну
санацију  и  адаптацију  конака  у  манастиру;  за  реконструкцију  и  санацију  крова
Парохијског  дома  при  храму Светог Саве  у  јужном  делу Косовскe Митровицe;  за
изградњу Парохијског дома при храму Успења Пресвете Богородице у селу Бостане, Ново
Брдо; Српској православној парохији Гњиланској, за израду и монтажу столарије у цркви
Светог  Саве  у  селу  Горње  Кусце;  Српској  православној  црквеној  општини  косовско-
митровачкој за израду помоћних олтарских врата у дуборезу у храму Светог Димитрија у
Косовској Митровици; Српској православној парохији Дубокопоточкој II, Зубин Поток, за
малтерисање  и  глетовање  унутрашњих  зидова  цркве  Св.  Кнеза  Лазара  у  селу  Бање;
Српској  православнеој  црквеној  општини Лепосавић,  за  глетовање унутрашњих зидова
храма Св. Василија Острошког у Лепосавићу;  Епархији рашко-призренској  и косовско-
метохијској,  Призрен,  Грачаница,  за  откуп  имања у Великој  Хочи;  Свештеној  Царској
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лаври  Манастир  Бањска,  за  израду  Главног  пројекта  реконструкције  и  адаптације
манастирског старог конака и стручни надзор. 

Културне манифестације

            Канцеларија за Косово и Метохију Владе Републике Србије организовала је,
учествовала у организацији, усмеравала, пратила и финансијски помагала низ културних
манифестација и обележавања годишњица и јубилеја који су се одржавали на Косову и
Метохији.  Осим доле наведених  значајних  манифестација,  подржала  је  и  финансирала
Издавачку фондацију Српске православне Цркве Архиепископије београдско-карловачке
за трошкове превоза и преноћишта са исхраном деце са Косова и Метохије, за поклоничко
путовање  у  Митрополију  дабробосанску  у  Соколцу;  Хор  ''Свети  Стефан  Дечански'' за
наступе хорским певањем на богослужењима у манастирима: Пећка патријаршија, Високи
Дечани,  Свети  Архангели  код  Призрена  и  цркви  Св.  Ђорђе  (са  богословима  Српске
православне  богословије  Св.  Кирило  и  Методије  из  Призрена);  Епархију рашко-
призренску и косовско-метохијску за откуп 100 књига у преплати ''Задужбине Косова и
Метохије''; Општину Косовска Митровица, КУД ''Косовски Божур'', за набавку 12 женских
и 12 мушких шопских ношњи; организовање културне манифестације ''Улица отвореног
срца  2015.'';  Општину  Липљан  за  организовање  општинске  Славе  ''Дани  општине
Липљан''; организовање меморијалног турнира поводом обележавања петнаест година од
убиства 14 српских жетелаца - мештана села Старо Грацко; Општину Зубин Поток, за JП
''Стари Колашин'',  за урамљивање слика са ликовне колоније акварела  ''Газиводе 2014'';
израду полица са механизмом за складиштење и одлагање уметничких слика; набавку 12
паноа  за  излагање  уметничких  слика;  куповину  конференцијских  столица;  Општину
Косовска Каменица за куповину полица за књиге у сеоској  библиотеци при Дому културе
„Радомир  Поповић“  у  селу  Ранилуг;  Град  Приштину,  Грачаница,  за  одржавање
новогодишње представе  ''Црвенкапа и лењи вук упознају Пинокија''.

           Одржане су  Видовданске свечаности јубиларни 25. пут,  од 3. до 28. јуна у
Грачаници.  Програм  је  организован  на  више  места  у  централном  Косову  (Грачаница,
Чаглавица, Липљан, Лапље Село, Доња Гуштерица, Обилић, Косово Поље). Било је више
од  30  програмских  активности  (сликарских,  музичких,  позоришних,  књижевних).
Видовданске свечаности су традиционално завршени посетом Газиместану.

Организован је Госпојински сабор у Лепосавићу, у периоду од 27. до 29. августа. У три
дана  саборовања  представљени  су  разнолики  културно-фолклорни  садржаји,  који
представљају  уметничку  традицију  и  српско  културно  наслеђе.  Будући  да  је  фестивал
међународног карактера на њему су били присутни и учесници из Словеније, Румуније и
Бугарске.

           Организована је Ликовна колонија акварела "Газиводе 2014.", коју прати низ
културних  садржаја  међу  којима  је  и  изложба  домаће  радиности  и  колашинских
традиционалних јела. Слике са овогодишње ликовне колоније биле су изложене на штанду
Канцеларије за КиМ на 59. Међународном сајму књига у Београду.
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                  Канцеларија за КиМ је у Косовској Митровици је организовала "Божур фест",
у периоду од 24. до 26. септембра. Идеја водиља је била подизање активности и културних
садржаја  у  граду.  Догађај  је  медијски  пратио  РТС.  На  првој  вечери  манифестације
учествовали су Мерима Његомир, Драгица Радосављевић Цакана, Нада Топчагић,  Гоца
Лазаревић,  Љуба  Лукић,  Александар  Илић,  Биљана  Јевтић,  Милица  Милисавиљевић
Дугалић, Милан Топаловић-Топалко, Рада Манојловић, Дарко Лазић,у пратњи оркестра
Бранимира Ђокића, а водитељи програма били су Ирина Ивић и Милан Срдић, водитељи
РТС-а.
      На  другој  вечери  манифестације  учествовала  су  четири  Културно
уметничка  друштва  са  простора  Косова  и  Метохије  (КУД  Копаоник-Лепосавић,  КУД
Звечан-Звечан,  КУД  Мокра  Гора-Зубин  поток  и  КУД  Косовски  Божур-Косовска
Митровица).  Након  наступа  друштава  у  програму  су  учествовали  Милица  Павловић,
Биљана Сечиванович, Стефан Петрушић, Слободан-Боба Ракић.
      Треће вечери манифестације одржан је концерт групе Неверне бебе.

            Канцеларија за КиМ се на  59. Међународном сајму књига представила кроз
активности два штанда. Први штанд је у Хали 1А је био резервисан  за промоције књига и
филмова, трибине и свечано отварање/затварање штанда. На другом штанду у Хали 4 су
своја књижевно-уметничка дела представили излагачи са Косова и Метохије и Епархија
рашко-призренска и косовско-метохијска.

На  трибинама  на  штанду  Канцеларије  учествовао  је  велики  број  угледних
стручњака из области књижевности, историје, историје уметности, музике и педагогије.
Такоће,  редитељ и глумци филма „Енклава“ Небојша Глоговац,  Аница Добра и Ненад
Јездић били су гости штанда Канцеларије за КиМ.
            

Пројекат спољног уређења улице Краља Петра Првог, улице Колашинске и Трга
Цара Лазара

          Дефинисање основних идеја и начела пројекта,  као и израда скица за будуће
визуелно решење Трга цара Лазара и пешачке зоне. 
         Скице су извели др. Душан Јововић и Иван Сурдучки дипл.инг.арх. у међусобној
сарадњи  са  проф.др.  Мирољубом  Стаменковићем  професором  вајарства  на  Факултету
примењених уметности у Београду.
         Израда примарних скица за статуу цара Лазара на месту формирања Трга цара
Лазара. Скице израдио проф.др. Мирољуб Стаменковић, професор вајарства на Факултету
примењених уметности.
        Израда геодетских подлога локације.
         Израда документације и идејног решења Пројекта спољног уређења улица Краља
Петра  Првог  и  Колашинске  и  формирања  Трга  цара  Лазара  у  северној  Косовској
Митровици.

Филм

         Са редитељем  филма „Енклава“ Гораном Радовановићем договорена сарадња и
финансирање постпродукције.  У филму глуме  Небојша Глоговац,  Аница Добра,  Ненад
Јездић као и деца-глумци из косовских енклава.
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Осим  тога  финнасијски  је  подржана  организација  III  Фестивала  документарног
филма  ''Графест  2014.''  Дома  културе  „Грачаница“  из  Грачанице;  приказивање  филма
''Мали Будо'', Данила Бећковића у Дому културе ''Свети Сава'', Општина Штрпце.

ПОДРШКА СРПСКИМ МЕДИЈИМА НА КиМ КОЈИ ЧИНЕ ЈП "МРЕЖА МОСТ"

           I – ТВ "МОСТ"

           Приоритетне  активности  су  побољшање  квалитета  постојећег  програма,
максимално  коришћење  капацитета,  осмишљавање  и  реализција  нових  емисија,  као  и
потписивање  уговора  са  независним  продукцијама  и  дистрибутерима,  а  све  у  сврху
повећања гледаности и самим тим боље информисаности како нашег народа који живи на
просторима Косова и Метохије, тако и свих других у осталим деловима Србије.

           II - РТВ "ПУЛС", ШИЛОВО

           Приоритетан задатак, који је тренутно у реализацији је пуштање сигнала ове
телевизије путем кабловских оператера широм Србије.

          III – РАДИО "КОСОВСКА МИТРОВИЦА"

           У току је побољшање услова рада, преусмеравање кадрова у оквиру ЈП, повећање
покривености  сигналом,  а  све  у  циљу  остварења  интереса  нашег  народа  на  Косову  и
Метохији.

          IV - РАДИО "ГРАЧАНИЦА"

          Тренутно је у функцији мали, неодговарајући тв студио који служи за директна
укњучења у програме ТВ Мост-а и ТВ Пулс-а, план је обезбеђивање средстава, опремање
и пуштање у рад, професионалног тв студија где би било могуће реализовати  емисије
разних садржаја,  а  самим тим и покренути  још једну телевизију у саставу ЈП „Мрежа
Мост“.

ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ

 Финансијски план-извршење средстава Канцеларије за КиМ за период 01.06. –
30.12.2014. године

Законом  о  буџету  РС  (Сл.гласник  РС,  бр.  110/13)  од  13.12.2013.године,
Канцеларији су опредељена средства у износу од 4,768.631.000 РСД. – средства из буџета.
Заједно  са  средствима  из  осталих  извора  финансирања,  Канцеларији  за  КиМ  су
опредељена средства у износу од 4.863.691.000,00 РСД.
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Средства Канцеларије за Косово и Метохију опредељена буџетом за 2014. годину,
коригована су ребалансом буџета 26. октобра 2014. године, на износ од 4.765.292.000,00
динара. 

У периоду од 01.06. до 31.12.2014. године, утрошено је  1.720.790.720,19 РСД или
36,11% опредељених средстава. Највећи износ опредељених средстава буџета односи се
на  трансфере  осталим  нивоима  власти  (апропријација  економске  класификације  463)
односно  на  текуће  и  капиталне  трансфере  Косову и  Метохији,  где  је  од  опредељених
4.011.773.000,00  динара  реализовано  2.914.946.453,46  РСД,  односно  72,66%  утврђених
средстава. 

Средства за социјалну заштиту (апропријација економске класификације 472) су
извршена  у  износу  од  51.998.860,80  РСД  односно  45,64%  од  укупно  планираних.
Дотације  невладиним  организацијама  (СПЦ  и  удружења  грађана,  априпријација
економске  класификације  481)  на  територији  АП  КиМ,  извршене  су  у  износу  од
142.104.867,55 РСД односно 80,76% од укупно планираних средстава. 

Приказ извршења финансијског плана

Р Бр

П
ози

ц
и

ја

ОПИС КОНТА

планирани расходи
за 2014.год.  -

средства из буџета

утрошена средства за
период 1.6. -

31.12.2014.год.

1 411 Плате и додаци запослених 98,028,000.00 46,962,992.06

  
Плате,додаци и накнаде 
запослених 98,028,000.00 46,962,992.06

  Плате по основу цене рада   

  
Додатак за рад дужи од пуног 
радног времена   

  Додатак за минули рад   

  
Накнада зараде за време 
прив.спречености   

  
Накнада зараде за време 
годишњег одмора   

  
Остали додаци и накнаде 
запосленима   

2 412
Социјални доприноси на терет 
послодавца 18,116,000.00 8,398,044.39

  
Допринос за пензијско 
осигурање 11,232,000.00 5,489,519.41

  
Допринос за пензијско 
осигурање   

  
Допринос за здравствено 
осигурање 6,159,000.00 2,556,651.61
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Допринос за здравствено 
осигурање   

  Допринос за незапосленост 725,000.00 351,873.37

  Допринос за незапосленост   

 413 Накнаде у натури 510,000.00 0.00

  Накнаде у натури   

  Поклони за децу запослених 510,000.00 0.00

3 414 Социјална давања запосленима 2,060,000.00 351,720.56

  Исплата накнада за боловања 1,903,000.00 221,287.89

  Породиљско боловање  221,287.93

  Боловање преко 30 дана  -0.04

  Отпремнине и помоћи 63,000.00 62,157.00

  
Отпремнина при одласку у 
пензију   

  
Отпремнина при отпуштању с 
посла   

  
Помоћ у случају смрти 
запосленог  62,157.00

  
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог 94,000.00 68,275.67

  
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог  68,275.67

4 415 Накнаде за запослене 4,300,000.00 2,254,781.25

  Накнаде трошкова за запослене 4,300,000.00 2,254,781.25

  
Накнаде трошкова за одвојен 
живот од породице  420,018.80

  
Накнаде трошкова за превоз на 
посао  1,834,762.45

5 416 Награде запосленима 185,000.00 49,443.56

  
Награде запосленима и остали 
расходи 185,000.00 49,443.56

  Јубиларне награде  49,443.56

6 421 Стални трошкови 21,380,000.00 8,262,485.33

  
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 1,500,000.00 801,742.81

  Трошкови банкарских услуга 1,500,000.00 801,742.81

  Енергетске услуге 2,720,000.00 200,351.81

  Услуге за електричну енергију 1,400,000.00 200,351.81

  Лож-уље 1,200,000.00 0.00
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  Централно грејање 120,000.00 0.00

  Комуналне услуге 120,000.00 11,009.88

  
Услуге водовода и 
канализације 30,000.00 11,009.88

  Услуге чишћења 90,000.00 0.00

  Услуге комуникације 13,000,000.00 5,781,632.67

  Телефон, телекс и телефакс 1,800,000.00 774,439.70

  Интернет и слично 9,450,000.00 3,789,655.06

  Услуге мобилног телефона 1,700,000.00 1,216,164.91

  Пошта 50,000.00 1,373.00

  Трошкови осигурања 20,000.00 18,899.00

  Осигурање возила 20,000.00 18,899.00

  Закуп имовине и опреме 4,000,000.00 1,444,300.66

  Закуп стамбеног простора 2,000,000.00 0.00

  Закуп осталог простора 2,000,000.00 824,633.86

  
Закуп опреме за образовање, 
културу и спорт 0.00 619,666.80

  Остали трошкови 20,000.00 4,548.50

  Радио телевизијска претплата 10,000.00 3,256.00

  Остали непоменути трошкови 10,000.00 1,292.50

7 422 Трошкови путовања 11,190,000.00 3,312,095.48

  
Трошкови службених путовања
у земљи 5,000,000.00 2,375,093.10

  
Трошкови дневница на 
службеном путу у зем 2,480,000.00 1,292,385.73

  
Трошкови превоза на 
службеном путу у зем 90,000.00 0.00

  
Трошкови смештаја на сл путу 
у земљи 2,250,000.00 934,545.00

  
Остали трошкови за сл 
путовања у земљи 180,000.00 148,162.37

  
Трошкови сл.путовања у 
иностранство 6,190,000.00 937,002.38

  
Трошкови дневница на сл путу 
у иностранство 2,266,000.00 135,738.57

  
Трошкови превоза на сл путу у 
иностранство 2,708,000.00 538,026.00

  
Трошкови смештаја на сл путу 
у иностранство 1,113,000.00 127,166.00

  
Остали трошкови за сл 
путовања у иностранство 103,000.00 136,071.81
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8 423 Услуге по уговору 73,461,000.00 32,213,011.15

  Административне услуге 478,800.00 0.00

  Услуге превођења                         478,800.00 0.00

  Компјутерске услуге 1,600,000.00 415,335.20

  Услуге за израду софтвера 300,000.00 350,000.00

  Услуге одржавања рачунара 300,000.00 0.00

  Остале компјутерске услуге 1,000,000.00 65,335.20

  
Услуге образовања и 
усавршавања запослених 200,000.00 0.00

  Котизација за семинаре 150,000.00 0.00

  Издаци за стручне испите 50,000.00 0.00

  Услуге информисања 14,360,000.00 1,192,530.00

  Остале услуге штампања 9,500,000.00 0.00

  Услуге информисања јавности 4,420,000.00 462,000.00

  
Објављивање тендера и инф 
огласа 440,000.00 226,818.00

  
Остале услуге рекламе и 
пропаганде 0.00 0.00

  Остале медијске услуге 0.00 503,712.00

  Стручне услуге 54,821,200.00 30,017,071.95

  Услуге вештачења 300,000.00 0.00

  Остале стручне услуге 54,521,200.00 30,017,071.95

  
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 2,000,000.00 588,074.00

  Угоститељске услуге 2,000,000.00 588,074.00

  Репрезентација 1,000.00 0.00

  Остале опште услуге 0.00 0.00

  Остале опште услуге 0.00 0.00

  ИПА 1304 0.00 0.00

9 424 Специјализоване услуге 3,980,000.00 506,370.00

  Остале специјализоване услуге 480,000.00 506,370.00

  Остале специјализоване услуге 480,000.00 506,370.00

  Спец.услуге-образовање   

  Мала матура-велико срце 3,500,000.00 0.00

  Остале специјализоване услуге 3,500,000.00 0.00

  ИПА 1103 7,860,000.00 5,544,300.00

  ИПА 1202 17,108,000.00 9,307,320.00
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10 425 Текуће поправке и одржавање 550,000.00 50,736.00

  
Текуће поправке и одржавање 
зграда 0.00 0.00

  Централно грејање 0.00 0.00

  
Текуће поправке и одржавање 
опреме 550,000.00 50,736.00

  Механичке поправке 150,000.00 0.00

  
Поправке електричне и 
електронске опреме 50,000.00 0.00

  Рачунарска опрема 150,000.00 0.00

  Уградна опрема 200,000.00 50,736.00

  
Остале поправке и одржавање 
адм опреме 0.00 0.00

11 426 Материјал 12,430,000.00 8,291,000.18

  Административни материјал 590,000.00 1,045,215.48

  Канцеларијски материјал 490,000.00 947,490.48

  ХТЗ опрема 100,000.00 64,800.00

  Цвеће и зеленило 0.00 6,425.00

  
Остали административни 
материјал 0.00 26,500.00

  
Мат. за образовање и 
усавршавање запослених 480,000.00 513,362.50

  
Стручна литература за потребе 
запослених 480,000.00 513,362.50

  Материјали за саобраћај 11,050,000.00 6,362,588.20

  Бензин 9,470,000.00 5,191,248.86

  Дизел гориво 1,580,000.00 1,127,523.21

  
Остали материјал за превозна 
средства 0.00 43,816.13

  
Материјали за одржавање 
хигијене 130,000.00 146,640.00

  
Остали материјал за 
одржавање хигијене 130,000.00 146,640.00

  Материјали за посебне намене 180,000.00 223,194.00

  Потрошни материјал 30,000.00 0.00

  Резервни делови 0.00 13,770.00

  Алат и инвентар 30,000.00 79,200.00

  
Остали материјали за посебне 
намене 120,000.00 130,224.00

12 451
Субвенције јав. неф.пред.-
Мрежа мост и Метохија 175,824,000.00 98,659,181.63
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Текуће субвенције 
јав.неф.предузећима 175,824,000.00 98,659,181.63

  
Текуће субвенције осталим јав 
неф предузећима 175,824,000.00 98,659,181.63

13 454
Субвенције приватним 
предузећима 1,000.00 0.00

  
Капиталне субвенције 
приватним предузећима 1,000.00 0.00

14 463 Трансфери 4,040,969,000.00 2,581,637,752.25

  
Текући трансфери осталим 
нивоима власти 3,660,351,000.00 2,223,203,352.85

  
Текући трансфери нивоу 
градова  289,832,875.14

  
Наменски трансфери нивоу 
градова  33,270,799.64

  
Текући трансфери нивоу 
општина  1,584,871,901.15

  
Наменски трансфери нивоу 
општина  315,227,776.92

  
Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 380,618,000.00 358,434,399.40

  
Капитални трансфери за југ 
Србије и КиМ  0.00

  
Капитални трансфери нивоу 
градова  0.00

  
Капитални трансфери нивоу 
општина  358,434,399.40

15 472 Накнаде за социјалну заштиту 113,940,000.00 38,940,397.70

  Помоћ повратницима 80,000,000.00 26,663,757.70

  
Накнаде из буџета за случај 
незапослености  26,663,757.70

  
Помоћ породицама отетих и 
несталих 4,000,000.00 1,399,320.00

  
Накнаде из буџета за становање
и живот  1,399,320.00

  Једнократна помоћ 29,940,000.00 10,877,320.00

  Једнократна помоћ  10,877,320.00

16 481 Дотације НВО 181,952,000.00 122,426,498.09

  
Дотације неп орг које пружају 
помоћ домаћинствима 42,536,000.00 37,628,000.00

  Дотације Црвеном крсту Србије  37,628,000.00

  
Дотације осталим непрофитним
институцијама 139,416,000.00 84,798,498.09
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    656,000.00

  Дотације верским заједницама  60,420,747.09

  
Дотације осталим удружењима 
грађана  23,721,751.00

  
Дотације осталим непрофитним
институцијама  0.00

17 482 Порези, обавезе, таксе, казне 200,000.00 121,324.00

  Остали порези 50,000.00 6,824.00

  Регистрација возила  6,824.00

  Обавезне таксе 35,000.00 0.00

  Новчане казне 115,000.00 114,500.00

  Републичке казне  114,500.00

18 483 Казне по решењу судова 1,700,000.00 1,103,280.00

  
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 1,700,000.00 1,103,280.00

  
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 1,700,000.00 1,103,280.00

 485

Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0.00 0.00

  

Накнада штете за повреде или 
штету нанету од стране 
државних органа 0.00 0.00

19 512 Машине и опрема 1,700,000.00 1,247,724.00

  Административна опрема 1,700,000.00 1,247,724.00

  Уградна опрема  0

  Рачунарска опрема  1,008,175.20

  Штампачи  239,548.80

  Фотографска опрема  0.00

  
Опрема за 
производњу,моторна... опрема 0.00 0.00

  Немоторизовани алати 0.00 0.00

20 515 Нематеријална имовина 0.00 0.00

  Нематеријална имовина 0.00 0.00

  Компјутерски софтвер 0.00 0.00

 551
Нефинансијска имовина која се
финансира из НИП-а 312,000.00 0.00
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Нефинансијска имовина која се
финансира из НИП-а 312,000.00 0.00

Свега  4,787,756,000.00 2,969,640,457.63

Преглед извршења јавних набавки у 2014.години

Р. Предмет јавне набавке Врста Процењена Статус
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бр. поступка
вредност без

ПДВа
1. НАБАВКА УСЛУГА – услуге 

пружања бесплатне правне 
помоћи интерно расељеним 
лицима на Косову и Метохији

Јн 1/2014
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПА

К

8.910.000,00
Завршен

2.

НАБАВКА УСЛУГА-  услуга 
обезбеђења хотелског смештаја за 
службена путовања
Партија 1- услуга обезбеђења 
хотелског смештаја за службена 
путовања у иностранству
Партија 2.-услуга обезбеђења 
хотелског смештаја за службена 
путовања у земљи

Јн 2/2014
отворени

6.920.000,00
4.220.000,00
2.700.000,00

Завршен

3.
НАБАВКА УСЛУГА-  
угоститељске услуге за потребе 
Канцеларије за Косово и 
Метохију

Јн 3/2013
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

350.000,00 Завршен

4.
НАБАВКА УСЛУГА-
услуга обезбеђења авионских 
карата за службена путовања  
запослених у Канцеларији за КиМ у
иностранство

Јн 4/2014
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПА

К

3.700.000,00 Завршен

5.
Набавка услуга-
Услуга праћења и снимања 
активности Канцеларије за КиМ

Јн 5/2014
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

960.000,00
Завршен

6. Набавка добара - гориво
Партија 1.- бензин BMB 95 , 
количине 78.000 литара

Партија 2.- дизел гориво, 
количине 9.000  литара

ЈН 6/14
ОТВОРЕНИ
ПОСТУПА

К

13.166.000,00
11.850.000,00  
1.316.000,00

Завршен

7. Набавка фотоапарата бр.401-01-
105/2014-03 од 25.2.2014.

Набавка на
коју се не
примењује

Закон 

Без пдв-а
280.000,00
са Пдв-ом
336.000,00

Завршен

8. Набавка добара-рачунарска опрема
1- персонални рачунари
2- рачунарска опрема  

ЈН 7/14
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

1.080.000,00
600.000,00
480.000,00

Завршен
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9. Набавка добара-канцеларијски 
материјал

1- тонери за ласерске 
штампаче

2- разна канцеларијкска 
опрема и потрепштине

ЈН 8/14
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

1.200.000,00
80.000,00

1.120.000,00

Завршен

10. Набавка добара- дизел за грејање ЈН 9/14
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

1.666.600,00 Завршен

11. Набавка добара мала матура 404-
02-18/14-03

ЈН 10/14
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

2.000.000,00 Завршен

12. Набавка услуга превоз деце 404-02-
19/14-03

ЈН 11/14
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

500.000,00 Завршен

13. Набавка услуге закуп свечане сале 
404-02-20/14-03

ЈН 12/14
ПОСТУПА

К МАЛЕ
ВРЕДНОСТ

И

400.000,00 Завршен

14. Набавка услуге превоз деце на 
релацији КиМ- Београд- КиМ у 
оквиру реализације манифестације 
Мала матура- велико срце

ЈН 13/2014
Поступак

мале
вредности

500.000,00 Завршен

15. Набавка услуге- резервација 
хотелског смештаја за службени 
пут у земљи

ЈН 14/2014

Преговарач
ки поступак

са
објављивањ
ем позива

2.700.000,00 Завршен

16.
Набавка услуге сервисирање и

поправка клима уређаја

Набавка
испод

400.000 не
примењује

се ЗЈН

166.000 без
ПДВ

Одн. 200.000
са ПДВ

Завршен

17.
Набавка услуга- штампање и

испорука публикација
ЈН 15/2014
Отворени

8.636.36
3,64 дин

Завршен
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поступак без
ПДВ
Одн.

9.500.00
0,00 дин
са ПДВ

18. Набавка добара- три
персоналана рачунара

ЈН 16/14
Јавна набавка

мале вредности
345.000

без
ПДВ

414.042
са ПДВ

Завршен

19. Набавка добара- пољопривредне
машине и опрема и то: партија

1- пољопривредне машине,
партија 2- пнеуматски ручни

алати или ручни алати на
моторни погон, партија 3- разне
конструкције, партија 4-  каце

ЈН 17/2014
Отворени
поступак

14.039.4
05,00
без

ПДВ
Завршен

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПРАВОСУЂА, ЉУДСКИХ ПРАВА И ИМОВИНСКО-
ПРАВНА ПИТАЊА

                             

Правна помоћ-физичка лица
                     Канцеларија за Косово и Метохију је у извештајном периоду редовно пружала
правну помоћ лицима са  територије  КиМ. Правна помоћ се  редовно пружа и интерно
расељеним лицима (у даљем тексту ИРЛ),  лицима са боравиштем на КиM. 
          У извештајном периоду пружена је правна помоћ у 64 случаја. Велики број странака
се обраћа Канцеларији путем телефона или лично тако да је у знатном броју случајева
правна помоћ пружана без отварања посебних предмета. У скаду са планом реализације
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активности за први квартал*, у 2015. години планира се наставак пружања правне помоћи
лицима са територије АП КиМ .

Правна помоћ у погледу кривичних прогона против Срба на територији КиМ

Канцеларија  за  Косово  и  Метохију   пружа  помоћ  лицима  српске  и  неалбанске
националности  против  којих  се  код  Привремених  институција  самоуправе  КиМ  воде
монтирани  кривични  поступци  за  наводно  почињена  тешка  кривична  дела  током
оружаних сукоба на КиМ. 

Канцеларија се по питањима хапшења Срба за ратне злочине обраћала ЕУЛЕКС-у
и  указивала  на  неоснована  и  политички  мотивисана  хапшења  Срба  на  КиМ,  док
истовремено ЕУЛЕКС не предузима никакве активности везане за расветљавање злочина
почињенеих  над  Србима,  као  што  су  убиство  у  Гораждевцу,  Старом  Грацком,  Ниш-
Експрес и др. 

У  извештајном  периоду  Канцеларија  је  упутила  писма  Еулексу  протествујући
против  оптужнице  која  је  од  стране  Еулекс  тужиоца  поднета  против  Предрага
Аритоновића,  бившег  директора  филијале  Дунав  банке  у  Звечану  због  наводног  дела
злупотребе овлашећена у привреди. Именовани је окривљен као руководилац Дунав банке
која на КиМ послује без лиценце издате од стране Приштине. Канцеларија је у протестном
писму од 10. јула 2014. године истакла да је Еулекс својим поступањем прекршио Закон о
амнестији  донет јула  2013.  године  од стране  Привремених институција  самоуправе  на
КиМ  у  циљу имплементације  Бриселског  споразума  и  спречавања  кривичних  прогона
Срба који су обављали делатности у складу са прописима Републике Србије. 

Канцеларија  је  припремила  наставак  финансирања  одбране  Оливера  Ивановића,
једног од лидера Срба на територији АП КиМ ухапшеног 27.јануара 2014. године, као и
финансирања одбране Драгољуба Делибашића ухапшеног 04. фебруара 2014. године из
Косовске Митровице оптужених за наводна убиства лица албанске националности 1999.
године и 2000. године у Косовској Митровици. 
Као резултат финансирања одбрана од стране Канцеларије, гаранција и протеста упућених
међународним мисијама на КиМ током извештајног периода Основни суд у Урошевцу је
пресудом  од  01.09.2014.  године  ослободио  свих  оптужби  Лазу  Лазића  из  Штрпца,  и
тзб.Врховни суд Приштине је пресудом од 02.10.2014. године ослободио оптужби за ратне
злочине  Јовицу  Дејановића  из  Прилужја  и  Ђорђа  Бојковића  из  Бабиног  моста. Као
резултат наведене правне помоћи донете су 06.11.2014. године од стране суда у Приштини
ослобађајуће пресуде у случајевима троје Срба из Новог Брда Слободана Мартиновића,
Срећка Мартиновића и Светлане Стојановић који су лажно оптужени за ратне злочине из
периода 1999. године.

Заштита имовине Републике Србије и имовине привредних субјекта на КиМ
                                

          Директор Канцеларије за КиМ је приликом сусрета са представницима држава
акредитованим  у  Републици  Србији,  представницима  међународних  организација  и
представницима  мисија  на  територији  АП  КиМ,  као  и  осталим  релавантним
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саговорницима, износио проблем незаконитог поступања ПИС у Приштини, а посебно тзв.
Косовске  агенције  за  приватизацију  у  вези  са  продајом имовине  Републике  Србије  на
територији КиМ, и  захтевао обустављање оваквих радњи,  као и враћање на пређашње
стање тј.повраћај раније одузете имовине.

          Канцеларија за КиМ у извештајном периоду израдила и упутила више писама
надлежним  међународним  мисијама  на  КиМ-УНМИК-у,  ЕУЛЕКС-у,  ОЕБС-у,
Канцеларији  специјалног  представника  ЕУ Самуела  Жбогара,  Фернанду Ђенитилинију
представнику ЕУ за земље западне Европе, западног Балкана  и Турске те амбасадама
САД, Велике Британије, Француске, Немачке и Италије са захтевом за спречавање продаје
имовине  Републике  Србије  на  територији  КиМ  и  обустављање  продаје  јавних  и
друштвених предузећа у српским срединама на територији АП КиМ од стране такозване
Косовске агенције за приватизацију. 
         У извештајном периоду Канцеларија за КиМ је пружала и саветодавну и стручну
помоћ предузећима која су угрожена поступцима тзв.Косовске агенције за приватизацију.

Пројекат правне помоћи

         Канцеларија за КиМ је у извештајном периоду активно учествовала у реализацији
пројекта правне помоћи ( Legal Aid) у имовинско-правној области  за лица са КиМ који се
финансирали  из  средстава  ЕУ- ИПА  2011-03  за  период  2013-2015.  године.  Правници
пројекта  са  положеним  правосудним  испитом  бесплатно  су  уз  добијено  пуномоћје
заступали интерно расељена лица са КиМ и Србе и неалбанце који и даље живе на КиМ
пред правосудним и другим органима Привремених институција на КиМ. Правну помоћ
тренутно  добија  4082  корисника у  предметима  узурпиране  или  уништене  имовине,
накнаде штете, катастра, експрпоријације, прибављања докумената, уписа у евиденције и
др. У скаду са планом реализације активности за први квартал*, у 2015. години планира се
сарадња Kaнцеларије са пројектом правне помоћи ( Legal Aid)  

                                                                                 
Судски поступци

          Активна сарадња са Јавним правобранилаштвом заступником органа Републике
Србије у погледу судских поступака у којима се као странка јавља Канцеларија за КиМ
односно  Република  Србија.  Поступци  су  везани  за  нереализоване  уговоре  о  извођењу
грађевинских  радова  из  периода  Кооординационог  центра  за  КиМ и  Министарства  за
КиМ, спорна питања која се јављају са извођачима радова у пројектима на КиМ који су
финансирани  из  средстава  Националног  инвестиционог  плана,  тужбе  запослених  у
органима локалне самоуправе на КиМ, као и за нереализоване уговоре о додели кредитних
средстава предузећима на КиМ. Група је наставила да пружа стручну помоћ локалним
самоуправама  са  КиМ  у  судским  поступцима  који  су  покренути  по  тужбама  против
општина. 

            На основу иницијативе Канцеларије за КиМ усвојен је члан 36. Став. 2. Закона о
изменама  и  допунама  Закона  о  високом  образовању  (“Сл.гласник  РС” бр.  99/14)  који
омогућава да се признавање диплома и вредновање студијских програма универзитета са
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територије  АП  КиМ  који  делују  у  образовном  систему  ПИС уређује  посебним  актом
Владе. Канцеларија је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја
сачинила предлог Уредбе која регулише наведено признавање. 

            На основу предлога Канцеларије за КиМ усвојенa је Уредба о посебном начину
обезбеђивања  доступности  података  садржаних  у  катастру  земљишта  за  АП  КиМ
(“Сл.гласник  РС” бр.  87/14)  који  омогућава  да  настави  имплементација  Техничког
споразума о катастру из 2011. године  који је делегација Србије постигла са делегацијом
ПИС.                                 

                             
Заштита имовине Српске православне цркеве на КиМ

Канцеларија је у извештајном периоду пружила помоћ Српској православној цркви
у  циљу  заштите  црквене  имовине  на  КиМ  путем  финансирања  рада  Правне  службе
Епархије  Рашко-призренске  у  циљу вођења судских  и  управних  поступака  на  КиМ за
заштиту и повраћај црквене имовине и прикупљања документације о имовини. 

22.07.2014.  године донета  је  одлука  Канцеларије  о финансирању правне службе
Епархије Рашко-призренске у износу од 800.000,00 динара. 

Активности у вези са припремама и спровођењем избора на КиМ

          Канцеларија је  током извештајног периода  активно сарађивала са Комесаријатом за
избеглице  у  припремању избора  на  КиМ који  су  одржани 9.јуна  2014.  године  у  виду
припреме  документације  за  изборе,  припреме  бирачких  спискова,  боравак  радника
Канцеларије за КиМ  у општинама Витина и Ново Брдо у циљу техничке и правне помоћи
локалним самоуправама. 
Такође, Канцеларија је организовала и финансирала  превоз интерно расељених лица до
локалних изборних јединица на територији АП КиМ. 
Пружана  је  правна  и  саветодавна  помоћ  представницима  Грађанске  листе  “Српска”
поводом израде жалби и тужби на одлуке Централне изборне комисије тзв.Косова. 
Правна  и  саветодавна  помоћ  представницима  Грађанске  листе  “Српска” пружана  је  и
августа  месеца  2014.  године  поводом  конститутисања  Скупштине  Привремених
институција на КиМ након избора и поступка пред Уставним судом Косова.

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ И САРАДЊЕ СА
МЕЂУНАРОДНИМ МИСИЈАМА НА КИМ

             Директор  Канцеларије  за  КиМ је  имао  бројне  сусрете  са  дипломатским
представницима  акредитованим  у  Републици  Србији,  представницима  међународних
организација и представницима мисија активних на територији АП КиМ. 
Теме које су преовладавале односиле су се на значај  пуне имплементације  Бриселског
споразума  и  наставка  дијалога  Београда  и  Приштине,  као  и  на  формирање  Заједнице
српских општина и очекивањима да ће поглавље 35 бити отворено до краја ове године.
Разговори су вођени и на тему процеса повратка интерно расељених лица, који није на
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задовољавајућем новоу, те је постигнута сагласност са свим релевантим актерима да се у
наредном периоду овој теми посвети посебна пажња.

Канцеларија  за  КиМ  редовно  припрема  информације,  ради  прослеђивања
дипломатско-конзуларним  представништвима  Републике  Србије  и  релевантним
институцијама Републике Србије, у вези са  преговорима Београда и Приштине. 

У извештајном периоду Канцеларија за КиМ је одговарала на захтеве државних
институција  за  израду  елемената  за  наступе  званичника  Републике  Србије  пред
различитим међународним институцијама и телима. 

Представници Канцеларије за Косово и Метохију учествовали су на састанцима
Радне групе за усклађивање активности председавања Републике Србије Организацијом за
европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) при Министарству спољних послова, на којима су
договорени облици евентуалних поступања и активности  државних институција,  као  и
доприноса Канцеларије за КиМ. 

 
Урађени су коментари са детаљним приказом положаја Срба и других неалбанаца

на  простору  АП  Косово  и  Метохија.  Циљ ових  коментара  и  сугестија  је  упознавање
међународних субјеката са постојећим проблемима, бројним примерима кршења људских
права и основних слобода, и свакодневном дискриминацијом Срба и других неалбанаца.

Редовно  су  праћени  извештаји  МУП-а  у  Куршумлији  о  етнички  мотивисаним
нападима  на  Србе  и  друге  нелабанце  на  КиМ  и  обрађено  је  више  од  100  извештаја.
Урађене  су  детаљне  статистичке  анализе  инцидената  на  КиМ  и  месечни  прегледи
извршених  напада,  на  основу  којих  су  у  виду  информација  достављани  релевантним
институцијама Републике Србије. 

У извештајном периоду обрађен је укупно  91 захтев за обезбеђивање полицијске
пратње за посете Косову и Метохији, од чега 63 за званичнике Владе Републике Србије, 27
захтева  за  приватна  лица,  као  и  један  захтев  за  обезбеђивање  полицијске  пратње
грађанима који су учествовали на изборима организованим 8. јуна.

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СПОРАЗУМА И ПОДРШКУ
ОФИЦИРУ ЗА ВЕЗУ ПРИ МИСИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ПРИШТИНИ

У  области  имплементације  споразума  у  наведеном  периоду  Сектор  је  имао
активности  у  области  имплементације  тзв.  споразума  о  ИБМ-у  и  то  кроз  састанке  са
представницима ЕУ и Мисије ЕУЛЕКС везано за даље функционисање тзв.  ЗЗТП кроз
примену Техничког протокола о ИБМ-у,  а у светлу смањивања капацитета ЕУЛЕКС-а.
Прихваћено је наше становиште у делу да припадници ЕУЛЕКС полиције и царине морају
бити стално присутни на административним прелазима Јариње и Брњак,  док за остала
четири прелаза ЕУЛЕКС не одступа од свог Оперативног плана по коме ће припадници
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ЕУЛЕКС  полиције  и  царине  на  овим  прелазима  бити  у  периодичним  контролама  и
долазити по позиву.

Такође,  са  представницима  ЕУ  одржавани  су  редовни  састанци  у  области
имплементације  осталих  споразума  постигнутих  у  дијалогу  Београда  и  Приштине  уз
посредовање ЕУ,  док састанака  тзв.  трипартитних  имплементационих  група  у Бриселу
није било због одржавања покрајинских избора.

У Косовској Митровици је одржан и један састанак са представницима ЕУ на тему
интеграције  припадника  Цивилне  заштите,  на  коме  је  наша  страна  показала  велику
конструктивност уз изношење идеја за решавање овог питања, а на представницима ЕУ је
остало да обаве разговор са ПИС у Приштини и о томе обавесте нашу страну. До данас
нисмо добили никакав одговор.

Официр  за  везу  при  Мисији  ЕУ  у  Приштини  обављао  је  послове  из
делокруга свог рада, који се првенствено односе на комуникацију са представницима ЕУ,
ЕУЛЕКС,  осталим  међународним  мисијама  на  КиМ,  као  и  са  представницима  ПИС у
Приштини. 

Марко Ђурић, директор Канцеларије за Косово и Метоију је 30. јула 2014. године,
као први званичник посетио Приштину и Официра за везу.

Док  сарадњу  са  међународним  мисијама  у  претходном  периоду  можемо
окарактерисати као веома добру, сарадња са представницима ПИС у Приштини је била на
незадовољавајућем  нивоу,  због  невољности  ПИС  у  Приштини  за  комуникацијом  са
Официром за везу, која је кулминирала забраном уласка на КиМ 25. јуна 2014. године.

           У наведеном периоду је после шестомесечних разговора како са ПИС у Приштини,
тако  и  са  представницима  ЕУ  извршена  дистрибуција  лекова  са  тзв.  „листе  Б“,
набављеним по централној јавној набавци РФЗО-а свим здравственим установама на КиМ,
по први пут од 1999. годинe. 

Официр за везу је у току предизборних активности боравио у српским срединама
на КиМ, пружајући помоћ и подршку у свим предизборним активностима. 

Официр за везу кроз сталну комуникацију са ЕУЛЕКС Царином и Царином Косова
свакодневно решава питања ослобађања дажбина робе из донација, као и проблеме који
настају на административним прелазима.  

Са представницима ЕУЛЕКС-а је у више наврата разговарано о притварању лица
српске националности по налозима ЕУЛЕКС тужилаца. Иако није увек било разумевања
од  стране  ЕУЛЕКС-а,  неколико  лица  је  пуштено  из  притвора,  како  би  се  бранили  са
слободе.

Официр за везу је успоставио веома добру комуникацију са Мисијом ЕУ на КиМ,
ЕУЛЕКС-ом, али и са свим „амбасадорима“ у Приштини, што кроз сталну комуникацију
доводи  до  позитивних  резултата,  неретко  промене  њиховог  става  како  о  званичном
Београду, тако и о представницима Срба на терену. 

ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ПРОЈЕКТИМА

30



            Група за управљање ИПА пројектима се бавила компонентама програма ИПА 2011,
2012,  2013  и  2014  чији  је  корисник  Канцеларија  за  Косово  и  Метохију,  а  који  се  у
извештајном периоду налазе у различитим фазама припреме или имплементације: 

           ИПА 2011 - Програм подршке имплементацији Стратегије управљања миграцијама
(CRIS No 2011/022-585) који се  реализује  у сарадњи са  Комесаријатом за избеглице и
Министарством за рад и социјалну политику  и пружа подршку у остваривању људских
права  ИРЛ,  избеглица  и  повратника  по  реадмисији  кроз  пружање  бесплатне  правне
помоћи и заступање пред судовима, спроводи се преко уговора о пружању услуга укупне
вредности 1,65 милиона евра. Програмом је до сада обухваћено више од 4000 корисника. 

           ИПА 2012  -  Подршка унапређењу животних услова повратника и затварању
колективних  центара (EuropeAid/134293/L/ACT/RS) је  програм вредности  15,2 милиона
евра и реализује се у сарадњи са Комесаријатом за избеглице РС.  Вредност компоненте
чији  је  корисник  Канцеларија  за  КиМ  је  2,4  милиона  евра,  са  циљем  да  се  подржи
повратак 220 породица на КиМ, али и повратничке заједнице кроз  доделу грантова за
развој или консолидацију економских активности са циљем њиховог јачања и стварања
услова  за  будући  одржив повратак.  Реализација  пројекта  је  почела  03.  фебруара  2014.
године, а предвиђено трајање је до фебруара 2016. године.

          ИПА 2013 – Компонента програма промоције и подршке заштити имовинских права
ИРЛ,  избеглица  и  повратника  по  реадмисији  (EuropeAid/135633/IH/SER/RS) чији  је
корисник  Канцеларија  за  Косово  и  Метохију  представља  наставак  пројеката  пружања
бесплатне правне помоћи и заступања ИРЛ пред судовима ИПА 2011. Пројектом ће бити
обухваћени и корисници са претходних пројекта, а почетак његове реализације се очекује
у августу 2015. године.

         ИПА II – 2014 – Током програмирања ИПА II 2014, припремана су, финализована и
консолидована  стратешка,  програмска  и  акциона  документа.  Канцеларија  за  Косово  и
Метохију  је  два  пута  слала  своје  коментаре  на  Стратешки  документ  ЕК за  Р.  Србију
(Country Strategy Paper) који покрива период од 2014. до 2020. године, а Канцеларија за
КиМ се бори за адекватну видљивост проблема интерно расељених лица и њиховог права
да се врате на КиМ. Активности подршке повратку и правна помоћ ИРЛ уврштени су и у
трогодишњи  програмски  документ  Сектора  за  унутрашње  послове  (Sector  Planing
Document), који покрива 2015, 2016 и 2017. годину. Коначно,  15. децембра 2014. године
смо  обавештени  да  је  ИПА 2014  Национални  Програм  усвојен  од  стране  Европске
Комисије и  да ће бити парафирани сви Акциони документи  који су  његов део.  У АД
Сектора Унутрашњих послова за 2014. годину, Канцеларија за КиМ је присутна са једним
пројектом подршке повратку ИРЛ и доделом грантова за покретање или консолидацију
привредних  активности  за  најмање  20  повратничких  заједница  на  КиМ,  и  са  једним
уговором  за  радове  који  се  односи  на  реконструкцију  заједничких  тачака  прелаза  на
административној линији са АП КиМ. 
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ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ, ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА И
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА

Подстицање развоја привреде и пољопривреде на подручју АП КиМ 

            Са представницима ''Danube Foods Group'', Београд и ''МК Group'' договорен је
заједнички  приступ  и  пружање  подршке  оживљавању  пољопривреде  на  подручју  АП
Косово и Метохија. Договорено је потписивање меморандума о разумевању са ''Danube
Foods Group'', Београд. Такође, у припреми је меморандум о разумевању са "МК Group'',
који се односи на сарадњу у области пољопривредне производње на простору АП КиМ. 

   Канцеларија  за  КиМ  је  предузела  активности  анимирања  пољопривредних
произвођача  у  српским  срединама  на  подручју  АП  КиМ  у  циљу  регистровања
пољопривредних газдинстава. 

Почела је прва фаза у реализацији пројекта изградње мини фарми у општини Зубин
Поток. У те сврхе Канцеларија за КиМ определила је 40.000.000 динара.

           Организован је први Сајам пољопривреде у Лешку 17. октобра 2014. године са
преко 50 излагача са територије АП Косово и Метохија. 

           У току је припрема Сајма вина и Бизнис форума у Грачаници, који ће бити одржан
16.децембра  2014.  Предвиђено  је  да  коорганизатори  буду  Привредна комора Србије  и
Привредна комора Косова,  што би требало да представља одговрарајућу платформу за
међусобно представљање и упознавање српских и албанских привредника који препознају
интерес за сарадњу. 

           Канцеларија за КиМ пружа подршку пољопривредним произвођачима у смислу
асистенције  при  продаји  пољопривредних  производа,  а  пре  свега  кроз  подршку  раду
привредног  друштва  за  откуп  и  дистрибуцију  пољопривредних  производа  ''Метохија''
д.о.о. са седиштем у Косовској Митровици, основаног од стране Владе Републике Србије.
               
          Одржан је састанак са представницима ''Скијалишта Србије'' у вези са изналажењем
решења  за  финансирање  одржавања и припреме  Ски центра  Брезовица  за  предстојећу
зимску сезону 2014/2015. године.
Припремљен је Предлог закључка Владе којим се Канцеларији за Косово и Метохију даје
сагласност да за потребе финансирања ремонта и реконструкције скијалишта и осталих
капацитета ''Ски центра Брезовица ''д.о.о. определи новчана средства.

       Упућен је предлог ресорним министарствима за активирање производње наменског
програма ''Јавор New'' д.о.о. - погон у Зубином Поток.

        Потписан је Меморандум о разумевању између Канцеларије за Косово и Метохију и
НВО ''Спарк'', што представља полазну основу за конкретизацију сарадње, а први корак је
заједнички рад на обезбеђењу сточног фонда, односно, крава музара. 
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        Израђен је Акциони план економске самоодрживости планираног повратничког
насеља на северу АП КиМ.

Праћење реализације пројекта изградње регионалног водовода Зубин Поток-
Косовска Митровица-Звечан 

        Директор Канцеларије за Косово и Метохију је обишао терен и део трасе планираног
водовода  у  циљу  упознавања  са  до  сада  изведеним  радовима,  одржан  је  састанак  са
представницима  општине  Зубин  Поток  и  конзорцијума  извођача  радова  на  изградњи
регионалног водовода.
       У циљу изналажења модела за превазилажење свих проблема који се јављају при
реализацији  пројекта,  Канцеларија  за  Косово  и  Метохију  је  организовала  састанак  у
Београду са представницима надзорног органа и извођача радова, предузећа ''Јединство''
из Ужица.

Вршење промета добара између Централне Србије и АП КиМ 

       Обзиром да је на административним прелазима Јариње и Брњак, 14. децембра 2013.
године отпочела наплата дажбина у корист Фонда за развој (општина са севера Косова и
Метохије), а  да је  Влада Републике Србије истог дана донела подзаконска акта - уредбе,
како би се створили услови за несметан промет робе са АП КиМ, Канцеларија за Косово и
Метохију  пружа  континуирану  подршку  привредним  субјектима,  како  са  простора
централне  Србије,  тако  и  привредницима  са  простора  АП  КиМ  у  циљу  појашњења
одредби донетих уредби.
       Канцеларија за Косово и Метохију је и у овом извештајном периоду остваривала
сарадњу  са  Министарством  пољопривреде  и  заштите  животне  средине  –  Управа  за
ветерину по питању транспорта живих животиња и пропратних аката између Републике
Србије и АП Косово и Метохија и обратно

Развој инфраструктуре на простору АП КиМ

        Канцеларија  за  Косово  и  Метохију  је  у  извештајном  периоду  трансферисала
општинама на простору АП КиМ новчана средства у висини од 21.779.742, 00 динара, на
име  реализације  осам  пројеката  који  се  односе  на:  реконструкцију  пешачке  стазе,
изградњу  некатегорисаних  и  макадамских  путева,  санацију  локалне  путне  мреже,
изградњу хидро мреже и канализационог система.

ОБЛАСТ ПОДРШКЕ ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, ОБРАЗОВАЊУ, ЗДРАВСТВУ,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И СПОРТА НА КиМ

Са циљем подршке локалним самоуправама на простору АП КиМ, Канцеларија за
КиМ  координира  рад  локалних  самоуправа,  стара  се  о  примени  и  прати  примену
позитивних законских и подзаконских аката од стране локалних самоуправа. 

У  периоду  на  који  се  Извештај  односи,  један  од  најозбиљних  послова  је  био
асистенција  у  процесу  прибављања  енергената  за  грејну  сезону  за  потребе  локалних
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самоуправа, односно осталих корисника које су локалне самоуправе у обавези да обезбеде
енергентима, као и појачана контрола изнетих предлога локалних самоуправа за набавку
енергената за огрев.

            По извршним судски решењима, по тужбама запослених, локалним самоуправама
на КиМ су блокирани рачуни (Ново Брдо, Косово Поље, Обилић, Штимље, Урошевац,
Приштина,  Подујево,  Пећ и Глоговац).  Износ средстава  потребан  за  деблокаду рачуна
износи, на дан 21.10.2014. године, 187.914.794,59 динара. 

            У оквиру контроле наменског коришћења средстава континуирано се спроведи
контрола  радно-правног  статуса  запослених  у  локалним  самоуправама,  јавним
предузећима и установама чији су оснивачи локалне самоуправе. Циљ  контроле је да се
утврди  број  лица,  радно  ангажованих  и  радно  неангажованих,  за  која  се  средства
обезбеђују у Буџету РС и отклањање утврђених неправилности. Локалним самоуправама
код којих су утврђене неправилности наложено је отклањање истих. 
О утврђеним неправилностима обавештен је Управни инспекторат и буџетска инспекција
Министарства финансија и привреде Републике Србије.

Унапређена је међусобна координација, дефинисане обавезе и надлежности школа,
локалних самоуправа, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларије
за КиМ у циљу превазилажења проблема школа и унапређење рада школа, обезбеђивање
материјалних трошкова школа и др.

У  циљу  контроле  законитости  рада  и  унапређења  квалитета  рада  основних  и
средњих  школа  успостављена  је  сарадња  са  Министарством  просвете,  науке  и
технолошког развоја и организовани обиласци и рад на терену. Обављен је инспекцијски
надзор  у  свим основним  и  средњим школама  Косовско  поморавског  управног  округа,
односно школама које припадају Школској управи Ранилуг

Исплаћена су финансијска  средстава  за  материјалне трошкове свим основним и
средњим школама на КиМ  закључно са септембром (Гњилане, Ново Брдо; Косово Поље;
Ораховац; Приштина и Србица) и октобром ( Витина; Косовска Каменица; Вучитрн; Гора;
Исток; Липљан; Обилић; Пећ и Подујево) августом месецом текуће године.

Опредељена су финансијска средства на име обезбеђивања услова за рад школских
установа  (адаптације,  санирање,  поправке  и  сл.).  Канцеларија  за  КиМ  је  у  протеклом
периоду  појачаним  активностима  радила  на  обезбеђивању  услова  за  неометано
функционисање васпитно образовних институција и несметан почетак школске године.

 
Континуирано се прати и решава проблем превоза ученика на простору АП  КиМ.

У делу  за  који  је  обавезу  обезбеђивања  превоза  преузела  Канцеларија,  спроведени  су
поступци  набавке  и  обезбеђен  превоз  ученика  и  запослених  у  основним  и  средњим
школама  на  територији  општина  Косовска  Каменица,  Гњилане,  Исток  и  Вучитрн.
Општинама су за ову намену пренета  средства  у складу са Уговорима и достављеним
рачунима закључно са месецом новембром.

У периоду који обухвата Извештај, опредељена су средства за основне и средње
школе на име поправки, адаптације и опремања објеката у којима се изводи настава и то:
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За набавку столица за кабинет информатике за Гимназију Гњилане са седиштем у
Шилову; 

За  финансирање  завршетка  радова  ограђивања  спортског  игралишта  Основне
школе „Десанка Максимовић“ из Косовске Каменице;

За кречење Основне школе „Десанка Максимовић“;  за замену прозора издвојеног
одељења ОШ „ Десанка Максимовић“ у Беривојцу ; 

За измирење дуговања за закуп приватне куће за потребе  ОШ «Радош Тошић» из
Осојана,  за  издвојено одељење у  Видању,   за  дуговања од септембра  2013.  године  до
августа 2014. године;

Кречење просторија издвојеног одељења ОШ „Радош Тошић“ Осојане у Видању
Набавка рачунарске опреме за ОШ „Бранко Радичевић“ у Косовској Митровици
Рефундација трошкова за набавку столица ради опремања зборнице СТШ „Мика

Алас“ Косовска Митровица;
Набавка  фарбе  и  хемикалија  за  одржавање  базена  у  ОШ „Јанко  Јовићевић“  из

Гораждевца;
За санацију крова Музичке школе «Стеван Христић» у Станишору.
Плаћање заосталих дуговања за струју у ОШ „Братство“ у селу Стрезовце;
Адаптација   простора  Музичке  школе  за  потребе  музичког  студија  у  селу
Станишор и набавка табли и пећи за издвојено одељење у селу Кормињане;
Набавка пеђи за Техничку школу у Косовској Каменици 
Молерско фарбарски радови просторија СЦ у К.Митровици 
 Опредељена су средства за здравствене установе на име поправки, адаптације и
опремања објеката у којима се пружа здравствена заштита становништву и то:
На  име  финансирања   пројекта  реконструкције  мокрих  чворова  и  санације
унутрашњих делова објекта Дома здравља у Звечану. 
На име финансирања  набавке једног санитетског возила за потребе Здравственог
центра Гњилане са седиштем у Шилову.
На име  финансијских средстава потребних за реновирање амбуланте у Великом
Ропотову.
На  име  реконструкције  и  адаптације  просторија  Болнице  из  Косовске  Митровице  за
потребе Одељења онкологије.  
На  име  адаптације  и  функционалног  преуређења  просторија  зграде   Културно-
просветног  центра  „Божидар  Митровић  Шандор“  у  Шилову  чије  просторије
највећим делом користи Здравствени центар из Гњилана  измештен у село Шилово.
За  набавку  медицинског  апарата  –  ултра  звук  абдомена  за  ЗЦ  у  Косовској
Митровици.
На име одржавања система грејања Здравственог центра из Косовске Митровице, односно
сервиса котларнице Болнице и Дома здравља за потребе почетка грејне сезоне.
На име финансирања  набавке  медицинске  опреме  за  опремање гинеколошко  –
акушерског  одељења  новоизграђеног  објекта  болнице  у  Пасјану,  за  потребе
Здравственог центра Гњилане са седиштем у Шилову;

Исплаћене су јубиларне награде за запослене у основним и средњим школама који
су  то  право  стекли  у  2012.  години  свим  школама  за  које  су  локалне  самоуправе
благовремено и у складу са процедурама доставиле захтеве.  

Пренета су средства на име набавке огревног материјала за институције и установе
на Ким

35



            Канцеларија за Косово и Метохију је, у сарадњи Министарством омладине и
спорта,  Спортским  савезом  Србије,  Заводом  за  спорт  и  медицину  спорта  Републике
Србије, Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, два пута у
извештајном  периоду  на  простору  АП  Косово  и  Метохија  спровела  манифестацију
„Фестивал спорта - Косово и Метохија“, од 02.06.-07.06.2014. године, у Зубином Потоку и
од 08.10.-12.10.2014. године, у Звечану. 

АКТИВНОСТИ УСМЕРЕНЕ НА ОТВАРАЊЕ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОГЛАВЉА 35

            У периоду од 1.6. до 31.12.2014. године одржани су бројни састанци у оквиру
техничког дијалога, односно у оквиру спровођења постигнутих споразума у различитим
областима.

Предузете су активне мере да се охрабре Срби и неалбанци са простора Косова и
Метохије да гласају на изборима који су на територији јужне покрајине одржани 8.јуна.
као и да узму учешће у формирању тзв.Косовске владе. 
 
           Канцеларија за Косово и Метохију пружила је стручну помоћ Управљачком тиму за
оснивање  Заједнице  српских  општина  у  припреми  Нацрта  статута  Заједнице  српских
општина.

           На иницијативу Канцеларије за Косово и Метохију Влада Републике Србије је
усвојила  Уредбу о  посебном начину  обезбеђивања  доступности  података  садржаних  у
катастру  земљишта  за  АП  КиМ  (“Сл.гласник  РС”  бр.  87/14)  који  омогућава  пуну
имплементацију техничког Споразума о катастру. 

          На основу иницијативе Канцеларије за КиМ, усвојене су неопходне измене Закона о
изменама  и  допунама  Закона  о  високом  образовању  које  омогућавају  имплементацију
техничког Споразума о признавању универзитетских диплома.  

         У области интегрисаног управљања административним прелазима, решено је питање
изградње тзв.сталних прелаза.  Договорено решење подразумева да неће бити изградње
нових административних прелаза на тачкама које представљају катастарску линију између
општина у централној  Србији и АП КиМ, чиме би се извршила демаркација,  већ ће се
само проширити постојећи прелази у складу са реалним потребама и уз учешће наших
експерата.  Цео  пројекат  ће  водити  УНОПС,  што  представља  увођење  УН  у  процес
дијалога и то по први пут.

        У оквиру слободе кретања, договорено је отварање још шест граничних прелаза
(аеродроми у Београду и Нишу, још по један прелаз према Хрватској и Мађарској, као и
по  један  прелаз  ка  Бугарској  и  Македонији)  за  имаоце  личне  карте  издате  од  ПИС у
Приштини,  а  у  складу  са  договором  о  слободи  кретања,  чиме  је  испуњен  један  од
најважнијих услова  Европске  уније  постављених  кроз  Поглавље 35,  а  уједно  створена
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прилика  за  повећање  обима  како  ваздушног  тако  и  друмског  саобраћаја,  од  чега  ће
Република Србија имати економску корист.

        У  Бриселу  је  договорен  Акциони  план  у  вези  са  преговорима  у  области
телекомуникација.  Република Србија је прихватила акциони план, на који је Приштина
изнела примедбе о којима се очекује наше изјашњавање.

       Учињен је значајан напредак у преговорима у области енергетике и потписан је Интер
ТСО уговор између ЕМС-а и КОСТТ-а, на основу раније договореног акционог плана. У
току  је  формирање  предузећа  које  ће  се  бавити  снабдевањем  електричне  енергије  на
северу Покрајине.

Вођени су разговори око моста и Парка мира у Косовској Митровици, у оквиру којих
је пронађено решење да се спречи даља ескалација, а уједно сачува безбедност грађана у
северном делу града.

Директор  Канцеларије  за  КиМ,  Марко  Ђурић,  који  је  од  стране  Владе  Републике
Србије  именован  за  шефа  Преговарачког  тима  Републике  Србије  за  Поглавље  35  у
преговорима о чланству у Европској унији и председника српског дела Одбора за примену
Првог  споразума  из  Брисела,  врши  свакодневну  координацију  активности  на  плану
реализације  државне  политике  на  АП КиМ,  примене  постигнутих  договора  са  ПИС у
Приштини и међународном заједницом и остваривања предуслова за отварање преговора
о Поглављу 35. Одговарајући тимови и радне групе за стручна питања су формирани и
делују,  а  завршени  су  и  Бриселу  достављени  и  обједињени  предлози  одговора  на  сва
постављена  питања  и  потпитања  од  стране  ЕК  у  вези  са  Поглављем  35,  на  чему  је
интензивно сарађивано са другим државним ресорима у претходном периоду.

        Канцеларија  за  Косово и  Метохију  је  пружила  сву неопходну  стручну  помоћ
Привредној комори Србије у процесу преговора са Привредном комором Косова.
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