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Министри правде и просвете у посети Краљеву
Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и
министарка правде Нела Кубуровић били су гости града Краљева.
У присуству представника града, Рашког управног округа, колектива
Основне школе „IV краљевачки батаљон“, на Дан школе, министри су свечано
пресекли врпцу и отворили реконструисану фискултурну салу, која је адаптирана и
санирана средствима добијеним по Јавном конкурсу Министарства правде
Републике Србије, за доделу средстава прикупљених по основу одлагања
кривичног гоњења (опортунитета) са циљем избора пројеката од јавног интереса.
Како је објаснила министарка правде, Закон о кривичном поступку
омогућава коришћење института опортунитета – одлагања кривичног гоњења
уколико осумњичено лице уплати одговарајућа новчана средства. Она се сливају
на рачун у Трезору Министарства финансија, а Закон предвиђа да се распоређују
на основу конкурса Министарства правде и да иду најпре у хуманитарне сврхе. На
овогодишњем конкурсу, средства – 351.509.000 динара, расподељена су на 67
корисника, међу којима је највише из здравства и просвете.
Град Краљево је добио средства за три пројекта, укупно 14.817.040 динара.
Основна школа „IV краљевачки батаљон“ је за пројекат „Адаптација и
санација фискултурне сале школе“ добила 8.201.040 динара. Општа болница
„Студеница“, за „Унапређење пружања услуга на секундарном нивоу здравствене
заштите на уролошком одељењу“, добила је 5.421.000 динара, а Дом здравља
„Краљево“ 1.195.000 динара за „Унапређење услова за рад Дома здравља
Краљево на руралном подручју“.
Министарка Кубуровић је изјавила да очекује да до краја године, од
опортунитета, буде прикупљено више од 600.000.000 динара, као и да ће наредни
конкурс бити расписан већ почетком предстојеће године.
„Изузетно смо поносни и задовољни када видимо колико су ђаци сретни
што данас могу да у овој сали обележе Дан школе. Министарство правде ће
следеће године наставити са расписивањем конкурса како би се доделила
средства коме су најнеопходнија. Конкурс ће бити расписан за око 400.000.000
динара“, рекла је Кубуровићева након отварања школске фискултурне сале.
Министарка је, током боравка у нашем граду, са државним секретаром у
Министарству здравља Бериславом Векићем, обишла и здравствене институције
које су добиле средства од опортунитета - Дом здравља и Општу болницу
„Студеница“.
Честитајући наставницима и ученицима ОШ „IV краљевачки батаљон“ Дан
школе, министар Шарчевић је захвалио Министарству правде на помоћи која је
веома драгоцена просветном систему, истакавши да се и друга министарства
укључују у пројекте који су јако битни за децу, као што је нпр. увођење разних
дигиталних модела у школе у сарадњи са Министарством државне управе и
локалне самоуправе. Он је ученицима пожелео још боље спортске резултате, који
су, и у досадашњим условима, били на завидном нивоу.

Боравак у Краљеву, министар Шарчевић је искористио и за обилазак
Медицинске и Основне школе „Вук Караџић“, као и за састанак са активом
директора предшколских установа, основних и средњих школа.
Заједно са најближим сарадницима из Министарства, министар се састао и
са градоначелником Краљева др Предрагом Терзићем и његовим сарадницима.
На састанку је било речи о образовању у нашем граду – о тренутном стању и
могућностима развоја, као и могућности да град постане студентски центар.
„Формирање фонда насталог средствимa опортунитета представља новину
значајну за све јединице локалне самоуправе у нашој земљи. Из тог фонда, у
граду Краљеву су финансирана три веома значајна пројекта. Град Краљево ће
настојати у следећој години да квалитетнијим пројектима завреди пажњу
Министарства правде и да обезбеди нова средства којима ће се финансирати
пројекти од значаја за спорт, културу, хуманитарне и здравствене делатности у
граду Краљеву“, поручио је градоначелник Краљева др Предраг Терзић.
Након свечаног отварања сале у школи, у Краљевачком позоришту је,
поводом Дана школе „IV краљевачки батаљон“, приређена представа посвећена
Николи Тесли.
У име града Краљева, ученике, родитеље, наставнике и госте је поздравила
заменица градоначелника Краљева Марица Мијајловић, председник Савета
родитеља школе. Она је истакла да је у школи много тога урађено, али да много
посла тек предстоји.
„Позивам све родитеље, све институције, јавна предузећа и установе, да
свесрдно помогну како овој, тако и свакој школи, да се развија, да буде боља, да
буде лепша, да створимо бољу и лепшу будућност нашој деци, да урадимо све
што је до нас, и као родитељи и као одговорни људи, да наша деца одрасту у
честите, здраве и праве људе, који ће бити корисни за друштво“, поручила је
заменица градоначелника.

