DESETA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA VDSS

U subotu 14.09.2012 u Boljevcu održana je 10 sednica predsedništva VDSS.Pre
održavanja sednice u 9h rukovodstvo stranke zajedno sa predstavnicima i
članovima opštinskog odbora VDSS iz Boljevca prisustvovali su službi u manastiru
Lapušnja kod Lukova pod planinom Rtanj.
Na sednici predseništva konstatovano je predstanak članstva u predsedništvu
Draganu Demiću koji je isključen iz stranke kao i Vlastimiru Babiću koji je
smenjen sa funkcije člana presedništva.
Predsednik stranke Predrag Balasevic podneo je izveštaj o radu između dve sednice
predsedništva.Članovi predsedništva upoznali su se sa dešavanjima u formiranju
nove gradske vlasti u Zaječaru gde je opštinski odborr VDSS dobio tri odbornika
na listi SNS sa kojom su izašli zajedno na izborima.Takođe VDSS je dobio i jednog
člana veca koji je bio izabran na zadnjoj sednici skupštine opštine koji će biti
zadužen za seoske mesne zajednice
kao i mesto direktora gradske
biblioteke,takođe vdss će pripasti i jedno mesto kordinatora za sela.Predsednik IO
Miroslav Grujić obavesto je predsedništvo da je Izvršni odbor 02.08.2013. na
sednici u Boru postavilo novog poverenika za opštinu Žagubica profesora
političkih nauka Nešu Šujkića.Takođe predsednik stranke je obavestio članove
predsedništva de je predsednik odbora za kulturu VDSS Zaviša Žurž obavio
razgovor sa predsednikom OO VDSS Petrovac Veterinom Budimirovićem koji je
zatražio da se ne raspusti odbor i da je on ostao i dalje u stranci i kao da će
obavestiti rukovodstvo stranke u skorije vreme o svom statusu.
Takođe predsedništvo je razmatralo aktuelna dešavanja u vezi uvođenja maternjeg
jezika Vlaha,rumunskog jezika u školama u Istočnoj Srbiji.Imajući u vidu da
Ministarstvo Obrazovanja nije na kraju školske 2012/2013 anketiralo decu i
roditelje koji žele da uče rumunski već je to učinilo na početku ove školske godine
bez ikakve najave.Takođe na kraju prošle skolske godine kao i u toku leta
Ministarsvo nije želeo da se sastane sa prestavnicima vlaških/rumunskih
organizavija koji su zainteresovani za uvođenje rumunskog jezika u školama.Na
početku ove školske godine anketirana su samo deca iz Borskog i Zaječarskog
regiona a ne i deca iz Braničeva i Pomoravlja pa se može smatrati da su oni iz tog
razloga diskriminisani.Ali i deca iz ova dva pomenuta regiona u anketnim listićima
morali su da biraju između informatike i maternjeg rumunskog jezika.Iz tog razloga
VDSS oštro protestvuje i tražiod ministarstva Obrazovanja da podhitno uradi novu
anketu koja će obuhvatiti celu teritoriju Istočne Srbije gde žive Vlasi i gde neće
morati da biraju između informatike i maternjeg jezika.

Na sednici Predsedništva predloženi su kandidati za predsednika Statutarne
komisije Dragiša Konstatinović kao i predsednik Izbornog odbora Miroslav Grujić
kao i kandidati za ćlanove ova dva odbora.Sa ovim predlozima izaći će se pred
članove Glavnog odbora koji ćese održati 13.10.2013.Takođe se diskutovalo i o
drugim pitanjima koje će prethoditi održavanju varedne Skupštine stranke u
novembru mesecu.
Predsedništvo je razmatralo i predlog koji će se proslediti svim OO odborima
VDSS na razmatranje da se na varednoj skupštini stranke promeni ime stranke u
Vlašku Narodnu Partiju.

Bor, 15.Septembar 2013.

