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Међународни цивилни представник на Косову Питер Фејт именовао 16 чланова
Општинског припремног тима за нову општину Грачаница. Фејт оценио да оснивање
општинског припремног тима за Грачаницу показује да се децентрализација на Косову
наставља.

  

Питер Фејт, међународни цивилни представник на Косову (ИЦО) именовао је 16 чланова
Општинског припремног тима за нову општину Грачаница, саопштено је из ИЦО.

  

Општински припремни тим (ОПТ) има техничко овлашћење да припреми све ресурсе
имовине и административне структуре потребне за будуће оснивање и функционисање
нове општине Грачаница.

  

Именованим члановима ОПТ-а ће се придружити један представник Министарства за
администрацију локалне самоуправе, један представник матичне општине и један
представник Међународне цивилне канцеларије.

  

Тим за Грачаницу је именован пошто је то учињено са тимом задуженим за општину
Клокот-Врбовац који је прошлог месеца почео рад на оснивању нове општине.

  

Фејт је оценио да оснивање општинског припремног тима за Грачаницу показује да се
децентрализација на Косову наставља.

  

"Похваљујем чланове ОПТ-а који су показали спремност да раде за добробит њихове
заједнице. Уверавам их да ће имати пуну подршку Међународне цивилне канцеларије у
обављању својих дужности", рекао је Фејт.

  

"Реформа локалне самоуправе је европска вредност и искуство у свим земљама показује
да доношење одлука доводи ближе људима и побољшава јавне услуге. То значи да
грађани могу преузети судбину у своје руке и добију боље школе, путеве, здравствену
заштиту и могућност за запошљавање", рекао је Фејт.
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Планом Мартија Ахтисарија за Косово који је званични Београд одбацио и који није
добио верификацију у Савета незбедности УН, предвиђено је оснивање пет нових
општина: Грачаница, Клокот-Врбовац, Партеш, Ранилуг и Северна Митровица.

  

Једна постојећа општина Ново Брдо ће, према Ахтисаријевом плану бити проширена.

  

У Грачаници ће у идућу недељу бити одржани локални избори за општину Приштина са
привременим седиштем у оближњој Грачаници.

  

(РТС)
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