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Реч уредника
Пре два ме се ца иза шао је пр ви број 

Бил те на СНС Пи рот. Ве о ма смо за до вољ-
ни од је ком ко ји је иза звао, а пре све га 
ути ца јем ко ји оства ру је мо на ло кал ној 
по ли тич кој сце ни. У тре нут ку ка да су 
пи рот ски ме ди ји ите ка ко за ви сни од оп-
штин ских чел ни ка ко ји нов цем из бу џе та 
фи нан си ра ју њи хов рад, Бил тен СНС Пи рот пред ста вља је ди ни по у-
здан на чин да се чла но ви и сим па ти зе ри Срп ске на пред не стран ке 
објек тив но ин фор ми шу о ра ду и ак тив но сти ма Стран ке у Пи ро ту, али 
и о гре шка ма и зло у по тре ба ма од стра не ло кал не вла сти. Еви дент но 
је да су по след њих ме се ци на чи ње ни број ни по ма ци уна пред и да је 
при сут на јед на са свим но ва енер ги ја у ра ду СНС у Пи ро ту. За па же-
ни су на сту пи на сед ни ца ма Скуп шти не оп шти не Пи рот од бор ни ка 
СНС ко ји ја сно по ка зу ју си стем вред но сти за ко ји се за ла жу, спрем-
ност и спо соб ност да про ме не до са да шњу прак су у во ђе њу оп шти не. 
У ме ђу вре ме ну, на шој од бор нич кој гру пи пру кљу чи ло се још дво је 
од бор ни ка што са мо по твр ђу је да на ше по ли тич ке иде је на и ла зе на 
раз у ме ва ње и по др шку. У по след ње вре ме, гра ђа ни су има ли при ли-
ке и да на ше ис так ну те чла но ве упо зна ју и пре ко број них кон фе рен-
ци ја за но ви на ре. С дру ге стра не, ни шта ма ње ва жан, иако је ма ње 
ви дљив, ни је ни рад по ве ре ни ка у окви ру ме сних од бо ра и ко ор ди-
на то ра са ве та. Они се сва ко днев но тру де да на ша на сто ја ња у по гле-
ду про ме на у Пи ро ту и Ср би ји до пру до нај ши рих сло је ва љу ди на 
те ре ну. Сви ови на ши на по ри са ци љем да Пи рот учи ни мо бо љим 
ме стом за жи вот са да пу тем Бил те на по ста ју ви дљи ви и ши рем кру гу 
би ра ча у Пи ро ту, али и на шим по ли тич ким про тив ни ци ма, ко ји тре-
ба да пре по зна ју сна гу у љу ди ма ко ји чи не СНС у Пи ро ту и да уви де 
да су они спрем ни да пре у зму од го вор ност. По ру ке ко је ће мо увек 
и са сва ког ме ста сла ти ти чу се на ших ци ље ва, а они гла се: бо љи 
стан дард Пи ро ћа на ца и по ште но тро ше ње нов ца из бу џе та Оп ши-
не Пи рот. У ве зи са та два ци ља не пла ни ра мо ни ка кве ком про ми се, 
као што их ни смо пра ви ли ни до са да. Тру ди ће мо се да што ја сни је 
про мо ви ше мо на ше иде је на ло ка лу ко је ће увек у фо ку су има ти Пи-
ро ћан це и њи хо ве ин те ре се. Та ко ђе, овај Бил тен ни је по кре нут са мо 
као на чин пре зен та ци је на ших по ли тич ких иде ја и ста во ва, већ и као 
мо гућ ност да нам ви, по што ва ни су гра ђа ни, ука же те на кон крет не 
про бле ме ко ји вам оте жа ва ју сва ко днев ни жи вот, ка ко би  по ку ша ли 
да их за јед нич ки ре ши мо.

На кра ју, за хва љу је мо се на мо рал ној по др шци сви ма ко ји су 
нам је пру жи ли, а без ко је Бил тен СНС Пи рот не би био она кав ка-
кав је сте.

Бобан Ранђеловић, уредник Билтена СНС Пирот

Facebook: /sns.opstinski.odbor.pirot
 /sns.pirot
Twitter:  /SNS_Pirot
Google+: /+СНСПирот

Сајт: pirot.sns.org.rs
Мејл: pirot@sns.org.rs 
 

По ве ре ни штво Срп ске на пред не стран ке 
у Пи ро ту на ван ред ном са стан ку, ко ји је одр-
жан 11. де цем бра 2013. го ди не, јед но гла сно је 
до не ло од лу ку да по др жи кан ди да ту ру Алек-
сан дра Ву чи ћа за пред сед ни ка СНС. У овом 
тре нут ку не за ми сли во је да би ло ко дру ги во-
ди Срп ску на пред ну стран ку, јер је Алек сан дар 
Ву чић до са да по ка зао нај ви ше у по гле ду ја ча-
ња Стран ке и по ди за њу ње ног угле да. Ве ру је-
мо у Ву че ће ве  ис кре не на ме ре да од Ср би је 
мо же мо на пра ви ти мно го бо ље ме сто за жи вот 
свих ко ји у њој жи ви мо.

Подршка 
Александру Вучићу

ПОВЕРЕНИШТВО СНС ПИРОТ
Стевана Сремца 35, Пирот
Телефон: 010/323-821
Главни и одговорни уредник: Бобан Ранђеловић
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К а ко ви ди те тре нут ну по ли ти-
ку вла де и ста ње у зе мљи?
Мо ра мо из др жа ти ове ко ре ни те 

про ме не у функ ци о ни са њу на ше др-
жа ве. Тре нут не по ли тич ке оп ци је ко-
је во де др жа ву све сне су ста ња, те су 
ин те ре се на ро да и Ср би је ста ви ли ис-
пред уско стра нач ких ин те ре са пар ти ја 
на вла  сти. На род је то до бро пре по-
знао. На осно ву то га и реј тинг нај од-
го вор ни јим, нај о збиљ ни јим и нај пре-
по зна тљи ви јим др жав ни ци ма ра сте. 
Са мим тим ра сте и по ве ре ње у Срп ску 
На пред ну Стран ку.  Да су се ли де ри 
СНС-а на че лу са Алек сан дром Ву чи-
ћем по на ша ли уско стра нач ки, а не др-
жав нич ки, већ би одав но ис ко ри сти ли 
при ли ку да на из бо ри ма уби ру по ли-
тич ке по е не. Е ту се ви ди озбиљ ност 
и од го вор ност др жав ни ка ко ји су на 
вла сти и нео збиљ ност њи хо вих прет-
ход ни ка. ДС и ко а ли ци ја док су во ди ли 
зе мљу, упор но су по тен ци ра ли зна чај 
ула ска у Европ ску уни ју. Они су са мо 
го во ри ли о то ме и ни шта ви ше. Шта 
су учи ни ли по пи та њу Ко со ва или по 
би ло ком дру гом као што је уса гла ша-
ва ње са Европ ском уни јом, бор ба про-
тив ко руп ци је и кри ми на ла.  Ни шта. 
За та кве ко ра ке је по треб на ве ли ка 
хра брост и ве ли ка од го вор ност ка кву 
има ју љу ди ко ји во де др жа ву и Срп ску 
на пред ну стран ку. И ме ђу нај ум ни јим 
љу ди ма Ср би је кроз исто ри ју би ло је 
де ма го га ко ји ни су има ли хра бро сти 
да чи не, да пре у зму Др жав ну функ ци ју 
и од го вор ност. Има их и да нас. Исто та-
ко, нај хра бри ји љу ди су кроз исто ри ју 
де ла ли и чи ни ли за Ср би ју и свој на-
род. Хва ла Бо гу по ја ви ли су се опет и 
на ши су са вре ме ни ци.

К а ква је са рад ња са пред сед-
ни ци ма оп шти на?
По себ но мо рам да се по хва лим ра-

дом Евро ре ги о на Ни ша ва, ко ји је по-

след њих ме се ци са рад њу Оп шти на 
Пи рот ског окру га и Со фиј ске обла сти 
за вид но по бољ шао. Нај зад су по кре-
ну ти про јек ти и пот пи сан про то кол о 
ре ги о нал ној са рад њи свих Оп шти на 
чла ни ца Евро ре ги о на.  Са рад ња је ко-
рект на, и сва ка ко већ по чи ње мо да је 
ин тен зи ви ра мо  кроз рад Са ве та окру га 
и рад Окру жног шта ба за ван ред не си-
ту а ци је. Уоста лом и са ми Пред сед ни ци 
Оп шти на ис ти чу ка ко су отво ре ни за 
са рад њу. Са ма функ ци ја ко ју оба вљам 
ме оба ве зу је на ја ча ње ве за са ло кал-
ним са мо у пра ва ма. Ме не су у јед ном 
раз го во ру на ло кал ној те ле ви зи ји пи та-
ли: ,,Да ли то што го во рим, го во рим као 
члан Глав ног Од бо ра СНС и као та да-
шњи Пред сед ник СНС у Пи ро ту, или као 
На чел ник Пи рот ског окру га?`` Ја сно сам 

ста вио до зна ња да пред ста вљам ор ган 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је на те ри то ри ји 
Пи рот ског окру га. Као та кав ја мо рам 
да обра тим па жњу на сво је по ли тич-
ке из ја ве у ра зним ме ди ји ма, али то не 
зна чи да, ка ко су се не ки ме ди ји усу ди-
ли да ка жу ја пред ста вљам не ку ,,меку`` 
стру ју СНС-а. То не зна чи да у Пи рот-
ском СНС-у по сто је не ке не до у ми це и 
по де ле. СНС у Пи ро ту је ја ча не го икад 
за хва љу ју ћи по ред оста лог и до ла ску 
Рад ми ла Ко сти ћа на ме сто По ве ре ни ка 
Оп штин ског од бо ра. Ја сам члан Срп ске 
на пред не стран ке као пр ве и је ди не по-
ли тич ке оп ци је у ко јој сам ика да био.

О ста је те у кон так ту са стру-
ком?
На мо ју мол бу, а на мо је за до вољ-

ство Вла да Ре пу бли ке Ср би је је до не ла 
од лу ку у ко јој се ме ни као На чел ни ку 
Пи рот ског окру га одо бра ва рад у До му 
здра вља Пи рот, ван рад ног вре ме на, без 
фи нан сиј ске на кна де, као орал ном хи-
рур гу. Та ко ђе то је по твр ди ла и Аген ци ја 
за бор бу про тив ко руп ци је. Си гу ран сам 
да ће ко ри сти има ти и па ци јен ти и Дом 
здра вља, јер у Пи рот ском окру гу не ма-
мо дру гог орал ног хи рур га. Та ко ђе сам 
се од ре као ме сеч не на кна де за пре воз, с 
об зи ром да на функ ци ју На чел ни ка окру-
га ко ри стим и слу жбе но во зи ло. ■

 ► ИНТЕРВЈУ

Интерес Србије на првом месту
Интервју са начелником 
Пиротског округа 
Александром Ћирићем

Да су се ли де ри СНС-а на 
че лу са Алек сан дром Ву чи ћем 
по на ша ли уско стра нач ки, а не 

др жав нич ки, већ би одав но 
ис ко ри сти ли при ли ку да на 
из бо ри ма уби ру по ли тич ке 

по е не. Е ту се ви ди озбиљ ност 
и од го вор ност др жав ни ка ко ји 

су на вла сти и нео збиљ ност 
њи хо вих прет ход ни ка.
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На по след њој сед ни ци СО Пи рот 
као нај ва жни ја тач ка усво јен је бу џет за 
2014. го ди ну ко ји ће из но си ти јед ну ми-
ли јар ду и 498 ми ли о на ди на ра и ма њи 
је од прет ход ног за око 145 ми ли о на, 
од но сно за де вет од сто. 

Од бор нич ка гру па Срп ске на пред не 
стран ке, ко ја је би ла ве о ма ак тив на и 
на овој сед ни ци, бу џет за на ред ну го ди-
ну на зва ла је ане мич ним, бу ду ћи да не 
пред ви ђа сред ства за раз вој пи рот ске 
при вре де.

– Ми сма тра мо да је бу џет оп шти не 
Пи рот за 2014. го ди ну из у зет но ане ми-
чан. Том бу џе ту не до ста је све жа крв, у 
пре но сном сми слу не до ста је но вац за 
раз вој ло кал не при вре де. Де сет го ди-
на уна зад ло кал на власт се ни је ба ви ла 
раз во јем при вре де на кон кре тан на чин 
ко ји би уро дио пло дом у на ред них не-
ко ли ко го ди на. Од бор нич ка гру па СНС, 
с ци љем да бу де кон струк тив на, пред-
ло жи ла је два аманд ма на. Је дан аманд-
ман се од но сио на пре на ме ну 43,5 ми-
ли о на ди на ра са од ре ђе них по зи ци ја да 
би се обез бе ди ла сред ства за из град њу 
би знис ин ку ба то ра од 800 ме та ра ква-
драт них ко ји би по сло вао у окви ру ЗИП 
цен тра, а био из гра ђен у Ин ду стриј ском 
пар ку. На жа лост, вла да ју ћа ве ћи на ни је 
има ла слу ха за овај наш пред лог, што 
опет го во ри да овај бу џет ни ма ло ни је 
раз вој ни и не до при но си на прет ку Пи-
ро та. Дру ги аманд ман СНС-а се од но сио 
на то да се још 17 ми ли о на ди на ра пре-
на ме не са од ре ђе них по зи ци ја и вра те 
за со ци јал на да ва ња. У 2013. го ди ни је 
за со ци ја лу на ме ње но 65 ми ли о на, а у 
2014. све га 36 ми ли о на ди на ра. Ме ђу-
тим, ни наш пред лог да сред ства пре-
на ме ни мо за со ци јал на да ва ња ни је 
на и шао на одо бре ње вла да ју ће ве ћи не. 
Нај лак ше је узе ти но вац од нај си ро ма-
шни јих, и због то га кри ти ку је мо бу џет 
за на ред ну го ди ну јер ни је со ци јал ни. 
Има мо па ра докс. Има мо си ту а ци ју да 
се и да ље иде у по тро шњу и не раз вој-

не про јек те, уме сто да се вра те сред ства 
со ци ја ли и да се уло же у раз вој при вре-
де пре ко би знис ин ку ба то ра – ка зао је 
на кон фе рен ци ји за но ви на ре на кон 
сед ни це шеф од бор нич ке гру пе СНС Ди-
ми три је Ви да но вић.

Од бор ник Бо бан Ран ђе ло вић ис та-
као је да оп шти на мо ра да раз ми шља у 
прав цу за по шља ва ња.

– Да смо у про те клих 10 го ди на 
у сва кој про дав ни ци за по сли ли по 
јед ног рад ни ка и у сва кој фир ми по 

де сет, ми би смо са да има ли 5.500 не-
за по сле них ма ње. Об ја шње ње бу џе-
та је ја ко шту ро и би ло је не мо гу ће 
ура ди ти де таљ ну ана ли зу, сем ова 
два пред ло га ко ја смо вам из не ли. 
Ми ће мо фор ми ра ти рад но те ло и 
убу ду ће тра жи ти ја сни ји увид у то ка-
ко се рас по ре ђу ју сред ства. Ло кал на 
власт ни је ис пу ни ла за кон ску оба ве-
зу да на сва ких 20 до 50 за по сле них, 
за по сли јед но ли це са ин ва ли ди те-
том, већ је до не ла од лу ку да уме сто 
то га пла ти пе на ле. Пе на ли су за про-
шли ме сец из но си ли око 30.000 ди-
на ра, а ако зна мо да ми ни ма лац са 
до при но си ма из но си укуп но 32.000, 
ја сно је да је за тај но вац мо гло да се 
за по сли  ли це са ин ва ли ди те том, тим 
пре што су они у ве ћи ни со ци јал ни 
слу ча је ви. Ипак, про јек то ва ни бу џет 
је без ли чан – сма тра Ран ђе ло вић.

Ве ли ку рас пра ву иза зва ло је и да-
ва ње са гла сно сти на идеј но ре ше ње 
спо мен обе леж ја у се лу Су ко во, на ко-
ји су ме шта ни уме сто ра ни је пе то кра ке 
по ста ви ли крст. Од бор нич ка гру па СНС 
сма тра ла је да се не мо гу ми мо за ко на 
ме ња ти спо ме ни ци кул ту ре, а на кра ју 
је ве ћи на из гла са ла ком про ми сно ре-

СНС штити привреду и 
сиромашне у Пироту

 ► АКТУЕЛНО
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ше ње да се по ред кр ста на спо ме ник 
по ста ви и пе то кра ка.

– Ме шта ни су ски ну ли пе то кра ку, 
ко ја је то ком вре ме на би ла оште ће на, 
и ста ви ли су крст без прет ход не са гла-
сно сти СО Пи рот. Ми смо се су прот ста-
ви ли то ме на шим пред ло гом ко ји смо 
под не ли СО, јер за кон ски ни је до зво-
ље но да би ло ко ји по је ди нац по соп-
стве ном на хо ђе њу ме ња исто риј ска 
зна ме ња у на шој зе мљи. Ди ску си ја је 
иза зва ла ве ли ку бу ру и пу но вре ме-
на смо утро ши ли, а крај њи ре зул тат је 
да су од бор ни ци гла са ли да се по ред 

кр ста по ста ви пе то кра ка. Са мо смо 
де ли мич но за до вољ ни успе хом ко-
ји смо по сти гли, јер ово ша ље по ру ку 
да је до пу ште но не за ко ни то ме ња ти 
исто риј ске спо ме ни ке. Ре ше ње за ко је 
смо се ми за ла га ли би ло је да оп шти-
на до ни ра по сто ље за крст и ње га по-
ста ви  по ред спо ме ни ка, а спо ме ни ку 
вра ти ли стари изглед. СУБ НОР се ни је 
сло жио са овим и под нео кри вич ну 
при ја ву про тив де ли мич но по зна тих и 

не по зна тих по чи ни о ца – ка за ла је од-
бор ни ца Ко виљ ка Ста ме но вић.

На сед ни ци је за но вог ди рек то ра га-
ле ри је Че до мир Кр стић име но ва на Рад-
ми ла Влат ко вић, исто ри чар умет но сти. 
По ред оста лог, од бор ни ци су усво ји ли 
из ме ну од лу ке о ло кал ним ко му нал ним 
так са ма, План де таљ не ре гу ла ци је Ти-
гар та јерс и Од лу ку о уче шћу оп шти не 
Пи рот у тро шко ви ма сме шта ја уче ни ка 
у до во ме и ин тер на те.

СНС предложила Одлуку о месној самоуправи
На седници СО Пирот која је одржана 20. новембра одборничка група СНС поднела је предлог одлуке о месној 

самоуправи који одборничка већина, нажалост, није усвојила.
У име одборничке групе СНС, а у скалду са Пословником СО Пирот, Димитрије Видановић је поднео предлог Одлуке 

о месној самоуправи која је образложена: „Имајући у виду важећу Одлуку о месним заједницама, а сходно времену у 
којем живимо, сматрамо да је одавно требало приступити њеној промени.  Нова Одлука о месној самоуправи основни 
је предуслов да бисмо омогућили да сами грађани могу да одлучују о решавању својих комуналних и других проблема. 
Постојећа одлука представља кочницу уместо напретка у срединама у којима бирачи треба да остваре своје заједничке 
циљеве, а то је, пре свега, унапређање услова живота. На пример, не може, како је то садашњом Одлуком регулисано, да 20 
бирача у месној заједници одлучује уместо њих 1000. Или, да 40 грађана са правом гласа доноси одлуке у месној зајендици 
у име преко 3.500. У сеоским срединама иронија је да свега 5 одсто бирача може да доноси одлуке и бира бира руководство 
месне заједнице у име чак 1.500 грађана.

Одлука коју предлажемо је далеко демократичнија и омогућава веће и квалитетније учешће грађана у одлучивању 
и непосредан избор председника месне заједнице чија жеља да се бави тим послом мора бити условљена писменом 
подршком одређеног броја бирача што је много праведније. Такође, демократичност се огледа и у томе јер се председник 
месне заједница бира тајним и непосредним гласањем, а исти, за разлику од садашње Одлуке, сам може да бира људе у 
савету са којима ће бити у обавези да реализује понуђени план и програм рада у одређеној месној заједници без обзира на 
њихово политичко, верско или национално опредељење.

Новина је и то што саме месне заједнице, тј. грађани са бирачким правом, доносе своје статуте за разлику од досадашњих.
Одлука коју ми предлажемо представља могућност да у каснијем периоду активности и пројекти месних заједница могу 

да се финансирају путем донаторства и пројекта које финансира Европска унија. ЕУ иначе препознаје баш месну заједницу 
као основни вид удруживања грађана који треба сами да доносе одлуке о томе шта им је потребно за унапређење услова у 
средини у којој проведе највећи део свог живота. Путем демократског начина избора руководства месних заједница , циљ 
доношења овакве одлуке треба да буде унапређење услова живота у целом Пироту што треба да представља интерес свих 
политичких странака и група грађана у локалном парламенту.“

Нажалост, овај конструктивни предлог у виду одлуке од које и користи имали, пре свега грађанаи Пирота, одборничка 
већина није подржала.
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 █ Кон теј не ри без 
покло па ца

Ме сна за јед ни ца Тем ска има 600 пу-
но лет них ме шта на ко ји мо гу и хо ће да 
од лу чу ју о сво јој суд би ни у се лу. Ме ђу-
тим, за то им се не пру жа при ли ка. У се лу 
су пре шест ме се ци по ста вље ни кон теј-
не ри, и то без по кло па ца. А ста ри-но ви  
пред сед ник ме сне за јед ни це ни је одр-
жао ни је дан збор ме шта на ни ти са ста-
нак Са ве та МЗ да их у ве зи са овом но ви-
ном кон сул ту је и пре не се шта су оба ве зе 
Тем шта на. При том , ста нов ни ци Тем ске 
ни су оба ве ште ни да ће пла ћа ти „услу ге“ 
од но ше ња сме ћа и да ће им на кон из ве-
сног вре ме на сти ћи опо ме не пред уту-
же ње због не из ми ре них ра чу на.

Чла но ви Ме сног од бо ра СНС Тем ска 
пи та ју над ле жне ка ко то да је дан чо век 
мо же да до но си од лу ке у име це лог се ла 
без про це ду ре да се о ва жним од лу ка ма 
кон сул ту је са Са ве том МЗ или ме шта ни-
ма? Тра жи мо од од го вор них да нам јав но 
по ка жу уго во ре за од но ше ње сме ћа са 
ме шта ни ма Тем ске и од лу ку Са ве та  Ме-
сне за јед ни це Тем ска о то ме! Тем шта ни 
не ма ју ни шта про тив по ста вља ња кон теј-
не ра, али да они бу ду у ис прав ном ста њу 
и да им се об ја сни јав но на ко ји на чин ће 
пла ћа ти услу ге од но ше ња сме ћа.

Дра ги ша Ли лић,
по ве ре ник МО Тем ска  ОО СНС Пи рот

 █ Уре ди ти ули цу, 
канали за ци ју и 
исе ћи ра сти ње

Је дан од ве ћих ко му нал них про бле-
ма у на се љу Бар је је сте ло ше ура ђе на 
ка на ли за ци ја па при ли ком ве ћих ат мос-

фер ских па да ви на ули це би ва ју по пла-
вље не и не мо гу ће је про ла зи ти њи ма. 
И ули ца „Пр ви мај“  је у ве о ма ло шем 
ста њу јер је оште ћен ас фалт и по ја ви ло 
се до ста удар них ру па. А ре ка Ро гоз ко ја 
про ла зи по ред на се ља је по себ на при ча. 
Јав но во до при вред но пред у зе ће из Ни-
ша ко је се ста ра о бе де му и ко ри ту ре ке, 
на кон што су њи хо ви рад ни ци при ли ком 
чи шће ња ко ри та сру ши ли  мост,  обе ћа-
ло је да ће на пра ви ти но ви. Ме ђу тим, то 
се до да нас ни је до го ди ло, а про шле су 
че ти ри го ди не. По ред ко ри та ни че ра-
сти ње ко је је по ста ло ле гло ко ма ра ца , 
зми ја, жа ба и па цо ва. Ста нов ни ци на се-
ља по ку ша ли су и де лом ус пе ли да сре де 
зе ле ну по вр ши ну и на пра ве игра ли ште 
за де цу. По ста вљен је то бо ган, љу ља шке, 
клац ка ли це, и клу пе за од мор. Али ово 
игра ли ште је тик уз бе дем ко ри та ре ке 
Ро гоз па се ни кад не зна шта из ње га мо-
же иза ћи. Чла но ви ме сног од бо ра Бар је 
2 СНС Пи рот, као и мно ги оста ли гра ђа-
ни, апе лу ју на над ле жне да се ви ше ан га-
жу ју на одр жа ва њу и уре ђе њу овог де ла 
гра да јер је то њи хо ва ду жност.

Дра га на Зла та но вић,
по ве ре ни ца МО Бар је 2  ОО СНС Пи рот

 █ За бо ра вље на 
шах та

У ули ци Ни ко ле Па ши ћа код НИС-
ове бен зин ске пум пе већ дуже вре ме на 
сто ји отво ре на шах та, ко ја пред ста вља 
по тен ци јал ну опа сност за уче сни ке у 
са о бра ћа ју. Апе лу је мо да ин спек циј ске 
слу жбе пре вен тив но де лу ју, ка ко не би 
до шло до не сре ће због не чи је не м ар-
но сти.

Јо ван Го лу бо вић,
по ве ре ник МО Ра дин до 1  ОО СНС Пи рот

 █ Шта то ра ди Са вет 
МЗ у Бла ту?!

Не дав но је у Ме ној за јед ни ци  Бла то 
спро ве де на пе ти ци ја гра ђа на да се се о-
ски во до вод да на ко ри шће ње ЈП „Во до-
вод и ка на ли за ци ја“. Ме шта ни се ла Бла-
то су се о ски во до вод из гра ди ли од свог 
нов ца и сво јим до бро вољ ним ра дом. 
До са да је 1м3 во де био 25,00 ди на ра, а 

ЈП „Во до вод“ ће га на пла ћи ва ти ду пло 
ви ше. По ста вља мо пи та ње Са ве ту МЗ 
Бла то за што се о ски во до вод ни је дат „Во-
до во ду“ још пре 12 го ди на ка да је би ла 
ор га ни зо ва на иста ини ци ја ти ва? Та да је 
при ку пље но ви ше од 80% пот пи са ме-
шта на, а при том исти љу ди су и та да во-
ди ли ме сну за јед ни цу. Где је црп на пум па 
и за што се не ко ри сти ар те шки бу нар ко-
ји је из гра ђен пре 20 го ди на, а ко ри сти се 
вре ло ко је не ма до во љан ка па ци тет па 
до ла зи до не стан ка во де. Пи та ње о по-
та па ју ћој црп ној пум пи по ста вље но је на 
збо ру гра ђа на још пре го и ну да на ка да је 
би ло по ку ша ја сме не пред сед ни ка и Са-
ве та ме сне за јед ни це Бла то. Од та да до 
да нас ме шта ни Бла та ни су до би ли од го-
вор на по ста вље на пи та ња. При том не ма 
ни пум пе. Апе лу је мо на Са вет и пред сед-
ни ка МЗ Бла то да ко нач но поч ну да ра де 
у ин те ре су ме шта на. У су прот ном не ка 
се по ву ку и пу сте по ште не и од го вор не 
љу де ко ји су спрем ни да ра де и до но се 
од лу ке у ин те ре су се ла.

Ти хо мир Ве се ли но вић, 
по ве ре ник МО Бла то  ОО СНС Пи рот

 █ Ме сној за јед ни ци 
„Ти ја ба ра“ вра ти ти 
просто ри је

Ре ше њем СО Пи рот бр 06/124-09 
од 28.12. 2009. го ди не по ни ште но је 
ре ше ње СО Пи рот бр 06-У-361/1-75 од 
30.05.1975. го ди не ко јим се Ме сној за-
јед ни ци Ти ја ба ра без на кна де пре но си 
по слов на згра да у ул. Трг Ре пу бли ке 
бр. 95 и 97. на ка та стар ској пар це ли 
бр. 698 на трај но ко ри шће ње,  у ко јој је 
до пре че ти ри го ди не би ла про сто ри ја 
Ме сне за јед ни це Ти ја ба ра. Да нас је на 
том ме сту ЗИП цен тар. Ме сни од бор Ти-
ја ба ра ОО СНС Пи рот тра жи од ло кал-
не са мо у пра ве да им трај но  обез бе ди 
аде кват не про сто ри је за рад и број не 
ак тив но сти ко је је ор га ни зо ва ла МЗ Ти-
ја ба ра до од у зи ма ња про сто ри ја за по-
тре бе из град ње ЗИП цен тра. Не спо ри-
мо да тре ба да по сто ји ЗИП цен тар, али 
за што баш на уштрб про сто ри ја Ме сне 
за јед ни це.

Бо жи дар Го шић,
по ве ре ник МО Ти ја ба ра  ОО СНС Пи рот

 ► МЕСНИ ОДБОРИ
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При ли ком из град ње кру жног то ка на Ма лом мо сту, са о бра ћај 
је био пре у сме рен на ули цу Све то за ра Ми ле ти ћа. По што кроз ту 
ули цу ни је пла ни ран са о бра ћај за те шке ка ми о не, шле пре, ауто-
бу се, до шло је до уру ша ва ња јед не ста ре ку ће. Вла сни ца ку ће је 
од мах под не ла зах тев Оп шти ни Пи рот да очи сте шут од ру ше-
ви на. На по ми ње мо да она ни је же ле ла да под не се ту жбу, већ је 
са мо зах те ва ла  да се шут укло ни са ме ха ни за и јом, што ни је учи-
ње но. У то ку ле та су се на овом ме сту на се ли ли па цо ви, а ком ши је 
твр де да су ви де ли и зми ју. Да ли та ко тре ба да се по на ша ју над-
ле жни ко ји твр де да бри ну о гра ђа ни ма?

Жи ки ца Ђор ђе вић,  по ве ре ник МО Бег ба шта  ОО СНС Пи рот

У по след њих 
не ко ли ко го ди на 
се све ви ше во ди 
де ба та око по ли-
тич ког ан га жма-
на мла дих. Ра ни је 
је сма тра но да се 
по ли ти ком мо гу ба ви ти са мо ста ри ји и ис ку сни љу ди. Ме ђу тим, 
ова кав тренд се у по след њих не ко ли ко го ди на ме ња. Пре све га 
мла ди љу ди има ју раз ли чи те по гле де на свет и мно штво раз ли чи-
тих иде ја. До зво ља ва ју ћи им да ис ка жу сво је ми шље ње мо же се 
по ли тич ки кре ну ти на пред. Уче шће мла дих у по ли ти ци не са мо 
да је до бро за дру штво, већ је нео п ход но. Не по ве ре ње мла дих 
по сто ји пре све га у ста ри је ге не ра ци је. Мла ди сма тра ју да њи хов 
по ли тич ки ан га жман не мо же ни шта да про ме ни, због то га има-
ју ни зак сте пен по ве ре ња ка ко у не по сред не по ли тич ке ак те ре, 
та ко и у ин сти ту цје. На жа лост, да нас мно ги мла ди љу ди ула зе у 
по ли ти ку да би оства ри ли лич не ин те ре се, а не од ре ђе не по ли-
тич ке иде а ле. Срп ска nапредна sтранка ра ди на ства ра њу усло ва 
за по вра так мла дих обра зо ва них љу ди из све та у Ср би ју.

Дра го ми је што мла ди у Пи ро ту све ви ше пре по зна ју Срп-
ску на пред ну стран ку као је ди ну по ли тич ку оп ци ју ко ја же ли 
и мо же да по мог не мла дим љу ди ма у Ср би ји. Мла ди у Пи ро ту 
су схва ти ли да ни је до вољ но има ти уре ђе не тр го ве, спорт ске 
цен тре, ба зе не, већ је по треб но ви ше од то га, а то је отва ра ње 
но вих рад них ме ста и за по шља ва ње.

По ве ре ни штво Срп ске на пред не стран ке у Пи ро ту по зи ва све 
мла де љу де  да се при кљу че у кре и ра њу сво је бу дућ но сти, јер по-
ли тич ким уче шћем не по ма же мо по ли тич кој пар ти ји већ се би.

Значај младих у политици

Пише: 
Мар јан Мин чић

се кре тер 
Повереништва ОО 

Пи рот

Срушила се кућа, 
општинари не брину

 █ Ре а го ва ње
Ово обра ћа ње схва ти те као мо је пра во на ре пли ку по во дом 

ко мен та ра ва шег ко ор ди на то ра ме сног од бо ра Ти ја ба ра из не-
тог у Бил те ну СНС  ве за ног за про је кат рас кр сни це Ма ли мост у 
ко ме сам као про јек тант кон струк ци је мо ста про гла шен за по-
тен ци јал ног крив ца што лук мо ста ни је по диг нут за 30цм. Ко-
ме тар ко јим се на па да тех нич ко ре ше ње рас кр сни це по ка зу је 
крај ње не ра зу ме ва ње основ них еле ме на та гра ђе вин ске стру ке 
од стра не ауто ра тек ста (или ње го вог „струч ног“ кон сул тан та).

На и ме, ни ве ла ци ја ко ло во за кру жног то ка у ко ји се су сти че 
пет са о бра ћај ни ца је ве о ма ком плек сна. Нај ви ши ни во је фор-
ми ран не по сред но уз ивич њак кру га а пре ма по сто је ћим са о-
бра ћај ни ца ма се спу шта са раз ли чи тим по ду жним  и по преч ним 
на ги би ма, усло вље ним ни ве ла ци јом по сто је ћих са о бра ћај ни ца. 
Са ма дис по зи ци ја мо ста је та ква да пре сек кроз рас кр сни цу у 
прав цу осе мо ста не ма пра вил ну јед но знач ну ге о ме три ју. У та-
квим слу ча је ви ма је ди но ра ци о нал но ре ше ње је да се фор ми ра 
кон струк ци ја пра вил не ге о ме три је а ком плек сна ни ве ла ци ја се 
ре ша ва на си пом пре ко кон струк ци је. Ге о ме три ја кон струк ци је 
је та ко по ста вље на да нај ма ња де бљи на на си па из но си 10цм на 
стра ни Ма лог мо ста пре ма Го ле мом мо сту, а нај ве ћа око 40цм 
не по сред но из над ивич ња ка кру жног то ка на стра ни Ма лог мо-
ста пре ма же ле знич кој ста ни ци, у све му пре ма по треб ној ни ве-
ла ци ји са о бра ћај ни ца. Пре ма то ме, кон струк ци ју Ма лог мо ста 
не тре ба тре ти ра ти као кла сич ну мо стов ску кон струк ци ју пре ко 
ко је обич но иду хи дро и зо ла ци ја и ас фалт бе тон већ као мост ту-
нел ског ти па са плит ким над сло јем про мен љи ве де бљи не. Не 
раз у мем за што је ваш ко ор ди на тор за Ти ја ба ру се би дао за пра во 
да ова кав кон цепт тех нич ког ре ше ња про гла си гре шком, или је 
мо жда тре ба ло за сло же ну ни ве ла ци ју са о бра ћајн це уме сто на-
си па ко ри сти ти де сет пу та ску пљи бе тон. 

Што се ти че ни ве ла ци је бе тон ске кон струк ци је, аутор 
тек ста мо же би ти спо ко јан јер је до ња иви ца кон струк ци је у 
скла ду са во до при вред ним усло ви ма, од но сно обез бе ђен је 
про пи са ни за зор из ме ђу ни воа мак си мал не сто го ди шње во-
де и до ње иви це кон струк ци је што је уоби ча је ни кри те ри јум 
пра вил не ни ве ла ци је кон струк ци је мо ста. Ако би се по ди гла 
кон струк ци ја мо ста за 30цм, гор ња иви ца бе тон ске кон струк-
ци је уз  ивич ња ке пе шач ких ста за у сре ди ни ра спо на мо ста 
би ла би из над са да шњег ни воа ас фал та.    

Ка да су у пи та њу ро ко ви ре а ли за ци је про је ка та, не мам на-
ме ру да оправ да вам про би ја ње уго во ре них ро ко ва, али мо ра-
мо би ти све сни да је то су ро ва ре ал ност у зе мљи у ко јој жи ви-
мо. У ци љу до би ја ња по сла из во ђа чи оба ра ју це не на тен де ру а 
по сле уво ђе ња у по сао до ви ја ју се на све на чи не у по ку ша ју да 
из ву ку до дат на сред ства кроз на кнад не ра до ве. У свом три де-
сто го ди шњем рад ном ис ку ству на пр сте јед не ру ке мо гу на бро-
ја ти про јек те ко ји су ре а ли зо ва ни у пред ви ђе ном ро ку. По мом 
ми шље њу нај ва жни ји је епи лог про јек та ко ји се огле да у то ме 
да ли се тим про јек том не што по пра вља у од но су на прет ход но 
ста ње. Ми шље ња сам да ће се ве ли ка ве ћи на гра ђа на Пи ро та 
сло жи ти да је про ток са о бра ћа ја на овој рас кр сни ци зна чај но 
по бољ шан ура ђе ним кру жним то ком.

мр Ми ло рад Спа сић, дипл. грађ. инж.
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 ► МЕСНИ ОДБОРИ

Са око 400 ста нов ни ка, 160 до ма ћин-
ста ва, пре те жно по љо при вред ног, 
се ло Ве ли ки Су во дол  на ла зи се у 

скло пу оп шти не Пи рот, на уда ље но сти од 
око 7 км од са мог цен тра Пи ро та. Има ју-
ћи у ви ду да се од 2000. го ди не, про ме-
ном вла сти, ни шта ни је про ме ни ло, ни је 
се ра ди ло на уна пре ђе њу и по бољ ша ва-
њу усло ва за жи вот, све ви ше је до ла зи ло 
до ми гра ци је мла дих у град ску сре ди ну. У 
овом се лу су се са мо го ми ла ли про бле ми, 
а све бив ше вла сти ни су ра ди ле на њи-
хо вом ре ша ва њу. Не дав но су ме шта ни  
по ве ре ње ука за ли не ко ли ци ни мла дих 
љу ди, ко ји су иза бра ни у Са вет Ме сне за-
јед ни це и ко ји су ис ка за ли ин те ре со ва ње 
да се бо ре за до бро бит се ла. Су ми ра њем 
си ту а ци је у ко јој се се ло на ла зи ак це нат 
је пр вен стве но ба чен на пут, зна чај уло ге 
Ме сне за јед ни це као ин сти ту ци је и ма ло 
про сто ра на ме ње ног ре кре а тив ним ак-
тив но сти ма де це и мла дих. 

Изглед пута од Гњилана до Великог 
Суводола указује на не за ин те ре со ва-
ност оп штин ске вла сти  за одр жа ва ње 
тог де ла ре и о нал ног пу та Р-121. Ње го-
вом ка та стро фал ном ста њу до при но си 
сва ко днев ни про ла зак на де се ти не ка-
ми о на са ка ме ним фрак ци ја ма са обли-
жњег ка ме но ло ма у се лу По нор. 

До дат ном на ру ша ва њу угле да се-
ла пот по ма же при зор ди вље де по ни је 
на са мом ула зу. На рав но и по ред ини-
ци ја ти ве у не ко ли ко на вра та, ла жних 
обе ћа ња на пре тек, као јед на од мо гу-
ћих оп ци ја за ре ше ње овог про бле ма 
пред ло же но је по ста вља ње кон теј не ра. 
Ме ђу тим, по чев од 2011.го ди не ка да су 

обе ћа ни па све до да нас и по ред стал ног 
ин си сти ра ња и мол би ме шта на Ве ли ког 
Су во до ла кон теј не ри су оста ли пра зно 
обе ћа ње ак ту ел не оп штин ске вла сти. 

На кон 22 го ди не па у зе не дав но је 
оформ љен Фуд бал ски  клуб Ве ли ки Су-
во дол. С об зи ром на чи ње ни цу да се 
те рен овог клу ба на ла зи у не по сред ној 
бли зи ни већ по ме ну те де по ни је,  по се-
ти о ци на фуд бал ским утак ми ца ма су из-
ло же ни не при јат ним ми ри си ма, а уз то 
и из во ру за ра зе. 

Окол не Ме сне За јед ни це су од оп-
шти не до би ле по моћ у ви ду оспо со бља-
ва ња фуд бал ских те ре на за ма ли фуд бал, 
као ира зне спра ве, љу ља шке, клац ка ли-
це, то бо га не, тзв. мо би ли јар. МЗ Ве ли ки 

Су во дол се мо же по хва ли ти ти ме да је и у 
то ме из о ста вље на. Да ли од го вор ле жи у 
чи ње ни ци да су стран ке на вла сти на по-
след њим ло кал ним из бо ри ма у Ве ли ком 
Су во до лу до би ле ма ли број гла со ва? 

Од оста лих про бле ма спо ме ни мо 
ве о ма ло ше ста ња згра да цр кве, шко ле 
и ме сне за јед ни це. Уста но ве ко је го во-
ре о угле ду се ла су на ру бу про па да ња. 
Иако ни су  у над ле жно сти Ме сне за јед-
ни це, ка да би она са ма по же ле ла да са-
ни ра и оспо со би их за нор мал но функ-
ци о ни са ње, фи нан сиј ске мо гућ но сти то 
не би до зво ли ле. 

Мо ра се на по ме ну ти да је део пу та 
ко ји во ди до цр кве, се о ског из во ра и 
гро бља, не ду жи од 1 км, та ко ђе не ас-
фал ти ран и оте жа ва при лаз на ве де ним 
ме сти ма.

Ре ал но про бле ми ма ни кад кра ја, а 
од по мо ћи оста ју са мо обе ћа ња. ■

Велики Суводол - село заборављено 
од локалне власти

Пише: 
Сашка Костић

МО Велики Суводол
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П ре ко 300 чла но ва Срп ске на-
пред не стран ке из Пи ро та кре-
ну ло је у по не де љак 21. ок то-

бра пре под не пут Бе о гра да на ве ли ки 
мскуп у „Аре ни“ по во дом про сла ве 
пр вих пет го ди на стран ке. Рас по ло-

же ње и елан са ко јим су чла но ви кре-
ну ли пра тио их је све до кра ја. Би ла 
је то при ли ка да се чла но ви Стран ке 
упо зна ју и дру же са на пред ња ци ма из 
дру гих кра је ва Ср би је, али и по др же 
све на по ре ко је чи не пред став ни ци 

Стран ке у вла сти за про ме не на бо ље 
у Ср би ји. ■

П о ве ре ни штво Срп ске на  пред-
не стран ке у Пи ро ту у не де љу 
27. ок то бра у бан кет са ли хо те-

ла „Га ли” обележилo је стра нач ку сла-

ву – Све та Пет ку, али и пет го ди на од 
осни ва ња СНС. По ред чла но ва и сим-
па ти зе ра стран ке, се че њу слав ског 
ко ла ча и кок те лу при су ство ва ли су и 

пред став ни ци свих по ли тич ких пар-
ти ја у Пи ро ту, при вред ног и кул тур ног 
жи во та, ди рек то ри јав них пред у зе ћа 
и уста но ва, као и нај ви ши пред став-
ни ци ло кал не са мо у пра ве. Ко ла чар 
Дра ги ша Ли лић, по ве ре ник Ме сног 
од бо ра Тем ска, че сти тао је сла ву чла-
но ви ма СНС, уз же љу да се и на ред них 
го ди на чла но ви оку пља ју у ве ли ком 
бро ју. При сут ни ма се обра тио и но ви 
ко ла чар Ди ми три је Ви да но вић, шеф 
од бор нич ке гру пе СНС у ло кал ном 
пар ла мен ту.

– Пет го ди на је од ка ко је осно ва на 
Срп ска на пред на стран ка, а у по след ње 
вре ме од го вор на пред гра ђа ни ма Ср-
би је за про ме не ко је се де ша ва ју. Та ко 
ће би ти и у бу дућ но сти. Би ћу сло бо дан 
да ка жем да ће мо и ми у Пи ро ту има ти 
при ли ке да бу де мо од го вор ни за оно 
што се чи ни –  ре као је Ви да но вић и ис-
ко ри стио при ли ку да че сти та сла ву сви-
ма ко ји сла ве Све ту Пет ку. ■

 ► ВЕСТИ

Обе ле же на сла ва Све та Пет ка

Одлазак на митинг
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М и ни стар ство енер ге ти ке, раз-
во ја и за шти те жи вот не сре-
ди не чи ни ве ли ке на по ре да 

би ство ри ло нео п ход не усло ве у ви ду 
до но ше ња за кон ских ре гу ла ти ва ка ко 
би се по спе ши ло ула га ње у про јек те и  
ин ве сти ци је у ове обла сти. Циљ је да се 
ге не ра ци ја ма ко је до ла зе омо гу ћи да 
жи ве у енер гет ски и еко ло шки раз ви-
је ној зе мљи. То ће до при не ти и раз во-
ју по љо при вре де, и у до глед но вре ме, 
здрав стве ног и кон гре сног ту ри зма. 
Све то омо гу ћи ће отва ра ње ве ли ког 
бро ја но вих рад них ме ста и раз вој це-
лог ју го и сточ ног де ла Ср би је.

У том сми слу је усво је но низ до ку-
ме на та ко ји тре ба да омо гу ће по вољ-
ну кли му за ин ве сти то ре кроз раз не 
мо де ле ула га ња од ко јих је већ у све ту 
по пу ла ран мо дел јав но при ват ног парт-
нер ства. У про це ду ри је до но ше ње но-
вог за ко на о пла ни ра њу и из град њи 
ко ји има уте ме ље ње у Но вој Ди рек ти ви 
о об но вљи вој енер ги ји 2009/28/ЕЗ, на 
осно ву ко је је др жа ви Ср би ји Од лу ком 
Ми ни стар ског са ве та Енер гет ске за јед-
ни це од 18. ок то бра 2012. го ди не од-
ре ђен ве о ма ам би ци о зан, оба ве зу ју ћи 

циљ ко ји из но си 27 % об но вљи вих из-
во ра енер ги је (ОИЕ) у ње ној бру то фи-
нал ној по тро шњи енер ги је у 2020. го ди-
ни (при че му уче шће у са о бра ћа ју тре ба 
да из но си 10%). У ме ђу вре ме ну је усво-
јен и нов За кон о енер ге ти ци, до нет је 
и на ци о нал ни ак ци о ни план за ОИЕ као 
и ме ре под сти ца ја за про из вод њу елек-
трич не енер ги је из ОИЕ за по вла шће не 
про из во ђа че елек трич не енер ги је. 

Ка па ци тет ОИЕ (об но вљи вих из во ра 
енер ги је) у Ре пу бли ци Ср би ји је око 4,3 
ми ли о на то на екви ва лент не наф те (toe), 
или, сли ко ви то, на ни воу го ди шње по-
тро шње нафт них де ри ва та. Нај ве ћи део 
тих ка па ци те та је у би о ма си и то око 2,7 
ми ли о на tое или око 55%.

Оп шти на Пи рот има по вр ши ну од 
1235км2 од че га је ско ро 34% под шу-
мом. То је око 4,2 ми ли о на m3 дрв не ма-
се са при ра стом од око 150 хи ља да m3 
го ди шње. Да би се до би ла оп ти мал на 
шу мо ви тост по треб но је да се под за са-
ди ма шу ме ста ви још око 7% по вр ши не, 
што је око 3 хи ља де хек та ра. Ако се на 
тој по вр ши ни фор ми ра ју за са ди тзв. 
енер гет ских би ља ка (нпр. pa u lo nia bel-
lis si ma, бр зо ра сту ћа то по ла, ки не ска 

тр ска и тд.) до ла зи се до ре зул та та од 
око 300 хи ља да m3 би о ма се го ди шње 
кроз 5 го ди на. Што чи ни рас по ло жи ву 
ма су од око 450 хи ља да m3 го ди шње. 
Од те ма се се у но во по кре ну тој дрв-
но пре ра ђи вач кој ин ду стри ји са мо као 
нус про и звод мо же до би ти око 10 то на 
ви со ко ка ло рич ног пе ле та днев но. Дру-
ги, а не ма ње зна ча јан из вор би о ма се 
је от пад на ма са из по љо при вре де. Очи-
глед ни су мно го број ни бе не фи ти од ко-
ри шће ња би о ма се: тро шко ви гра да за 
на бав ку ма зу та ко ји су тре нут но око 2,5 
ми ли о на еура ко ри шће њем ко ге не ра-
тив них по стро је ња на би о ма су и са вре-
ме них ме то да при са го ре ва њу го ри ва 
би се не у тра ли са ли, не по сред на до бит 
од суб вен ци о ни са не це не елек трич не 
енер ги је ко ја из но си око 12 c€/kWh што 
би на го ди шњем ни воу до сти гло ско ро 
5 ми ли о на еура, ре а ли за ци јом про јек-
та енер гет ски одр жи вог до ма ћин ства 
би се по спе ши ла про из вод ња ор ган ске 
хра не, вред ност про из ве де ног пе ле та 
на го ди шњем ни воу по са да шњим це на-
ма до сти же око 1 ми ли он еура, ре а ли-
зо ва њем ова квих про је ка та би се, у пр-
вој ли ни ји, упо сли ло око хи ља ду љу ди 
раз ли чи тих ква ли фи ка ци ја и још мно ге 
ин ди рект не ко ри сти.

Рас по ло жи ва со лар на енер ги ја на 
под руч ју Оп шти не Пи рот је 4,2kWh/m2 
или 1550 kWh/m2 го ди шње. Пи рот има 
око 14 хи ља да до ма ћин ста ва, што је, 
уз прет по став ку да је по ло ви на у стам-
бе ним згра да ма и да је про сеч на по вр-
ши на кро ва око 40m2, 420 ми ли о на kWh 
го ди шње. Из град њом со лар них елек-
тра на па не ли ма на ма лим кро во ви ма 
се не мо же за ра ди ти кроз суб вен ци о-
ни са не це не ис по ру че не елек трич не 
енер ги је због, тре нут но, огра ни че них 
ка па ци те та, али се мо же по кри ти чи та-
ва по тро шња елек трич не енер ги је Пи-
рот ског окру га. С дру ге стра не, сло бод-

ОИЕ – на ша шан са
 ► РЕСОРНИ САВЕТИ
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не по вр ши не кро во ва се по ста вља њем 
па не ла мо гу ко ри сти ти за за гре ва ње 
тех нич ке во де и за на па ја ње си сте ма за 
на вод ња ва ње и за гре ва ње пла сте ни ка 
у агра ру.

Пи рот ски округ  рас по ла же са око 
200 ми ли о на kWh го ди шње елек трич не 
енер ги је из ма лих хи дро е лек тра на, што 
је, ра чу на ју ћи са про сеч ном суб вен ци о-
ни са ном це ном елек трич не енер ги је од 
9c€/kWh, око 20ми ли о на еура.

Ста ра пла ни на, као нај и зда шни ја у 
по гле ду сна ге ве тра у Ср би ји, је по вољ-
на за из град њу по треб них ка па ци те та 
ве тро ге не ра то ра, али би се они на шли у 
пр вој зо ни за шти те пар ка при ро де. Ка-

ко се на ша ми си ја огле да у одр жи вом 
раз во ју дру штва са стал ним освр том 
на за шти ту жи вот не сре ди не и раз вој 
еко ло шке све сти, то би се за из град њу 
ве тро пар ко ва мо ра ло тра жи ти ал тер на-
тив но ре ше ње, ко је је ма ње из да шно и 
још увек не до вољ но ис тра же но, а огле-
да се у об рон ци ма Су ве пла ни не.

Гле да ју ћи ис кљу чи во кроз фи нан си-
је. из свих ОИЕ се мо же оства ри ти до бит 
ко ја је ве ћа од са да шњег го ди шњег бу-
џе та Оп шти не Пи рот. То је ја сан знак да 
Пи рот мо же по ста ти енер гет ски не за-
ви сна област са тен ден ци јом зна чај ног 
про из во ђа ча енр ги је а на ро чи то елек-
трич не енер ги је.

На осно ву све га на ве де ног, ни је те шко 
за кљу чи ти да су по тен ци ја ли пи рот ског 
окру га у енер гет ском сми слу огром ни. 
Чи ње ни ца је да је Пи рот њи ма рас по ла-
гао од вај ка да. Али је тек са да до шло вре-
ме да све те по тен ци ја ле ис ко ри сти мо на 
пра ви на чин и уна пре ди мо ком плет но 
жи вот но окру же ње у на шем кра ју.

Јер ми зна мо ка ко. ■

Пише: Љу бо мир 
Сто ја но вић 
дипл.инж.ел.

Ко ор ди натор 
Савета за 

енергетику
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С а вет за по пу ла ци ју, бри гу о де ци 
и со ци јал на пи та ња по ве ре ни-
штва СНС у Пи ро ту фор ми ран 

је не дав но и до са да је одр жао два са-
стан ка. Са гле да ва ју ћи ста ње у овим 
обла сти ма, би ли смо све сни це ло куп не 
дру штве не си ту а ци је, али упр кос то ме 
сма тра мо да има мно го пи та ња и про-
бле ма ко ја су не ре ше ни, или мо ра ју да 
се упот пу не и бо ље са гле да ју и да ите-
ка ко тре ба ра ди ти на ства ра њу до стој-
ни јег жи во та за Пи ро ћан це и пра вед ни-
је за јед ни це.

Во ђен прин ци пи ма ху ма но сти, со-
ци јал не прав де, до сто јан ства, јед на ко-
сти, лич не и ко лек тив не од го вор но сти 
и у крај њој ли ни ји чо ве ко љу бља, Са вет 
је свој фо кус усме рио на сле де ће обла-

сти: си ро ма штво, осо бе са по себ ним 
по тре ба ма као и осо бе из осе тљи вих 
гру па ста нов ни штва, за шти ту де це и 
омла ди не, за шти ту ста рих ли ца, раз вој 
и ја ча ње услу га со ци јал не за шти те, по-
ро ди цу и не за по сле ност. У то ку је из ра-
да Про гра ма ра да Са ве та ко ји би тре-
ба ло да до при не се ства ра њу за јед ни це 
ве ће со ци јал не си гур но сти и са ве ћим 
по што ва њем људ ских и ма њин ских 
пра ва, али и по бољ ша бри гу о де ци и 
мла ди ма у на шој оп шти ни. Наш циљ је 
да обез бе де усло ви за нор ма лан жи вот 
за нај у гро же ни је сло је ве  дру штва - од 
де це, пре ко мла дих и ли ца са по себ-
ним по тре ба ма, мар ги нал них гру па, до 
пен зи о не ра. Да би ови ци ље ви би ли 
оства ре ни нео п ход но је да се по ве ћа 

и оја ча си стем со ци јал не за шти те са 
јед не стра не, а са дру ге отво ре рад-
на ме ста ка ко би са ми гра ђа ни мо гли 
да пре у зму ве ћу од го вор ност за сво ју 
со ци јал ну си гур ност и си гур ност соп-
стве не по ро ди це. Чи ње ни ца да Пи рот 
све ви ше еко ном ски про па да и да је 
у про те клој де це ни ји за вре ме вла да-
ви не Ко а ли ци је за Пи рот 9.500 љу ди 
оста ло без по сла, до ве ла је до по ве-
ћа ња бро ја си ро ма шних, по ве ћа на је 
угро же ност де це и мла дих, не моћ них и 
ста рих љу ди, мар ги на ли зо ва них гру па. 
Це ло куп но ста ње у оп шти ни Пи рот је 
алар мант но - број ста нов ни ка од 2002. 
го ди не до да нас сма њио се за 6.000, и 
тај тренд се на ста вља, број ро ђе них 
бе ба сма њу је се из го ди не у го ди ну, па 

С а вет за пен зи о не ре Оп штин ског 
од бо ра Срп ске на пред не стран-
ке Пи рот има за да так да кре и-

ра и уна пре ђу је рад пен зи о не ра ка ко 
у СНС-у та ко и у оп шти ни Пи рот. Циљ 
Са ве та за пен зи о не ре би ће и ор га ни-
зо ва ње ра зних ак тив но сти и ства ра ње 
усло ва за учла њи ва ње што ве ћег бро ја 
пен зи о не ра. Ви зи ја Са ве та за пен зи о не-
ре је и са вре ме на са ве то дав на функ ци ја 
у свим обла сти ма где је то мо гу ће, а да 
мо же да по мог не с об зи ром на струк ту-
ру члан ства – пен зи о не ра.

За да так пен зи о не ра ОО СНС Пи рот 
ће пре све га би ти да ва ње мак си мал ног 
до при но са за по бе де на из бо ри ма Срп-
ске на пред не стран ке ка ко на ло ка лу, 
та ко и на ре пу блич ком ни воу. Ор га ни зо-
ва ће мо раз не ак ци је за гра ђа не оп шти не 
Пи рот у гра ду и у се ли ма: ме ре ње крв-
нопг при ти ска, кон тро ла ше ће ра у кр ви, 
пру жа ње по мо ћи угро же ним по ро ди ца-
ма. По моћ би се са сто ла у хра ни, оде ћи и 
оста лом што би се мо гло обез бе ди ти од 
чла но ва СНС-а и ра зних до на то ра.

По ма га ће мо пред ло зи ма и иде ја ма 
као на при мер: на не за ко ни то при сва-
ја ње нов ца од гра ђа на а на ро чи то пен-
зи о не ра. На и ме, ра ди се то ме да не ко 
узи ма од гра ђа на.

С об зи ром на то да се у то ку јед ног 
да на из да не ко ли ко ми ли о на фи скал-
них ра чу на у Ср би ји и на пла та се вр ши у 
ке шу, ве ро ват но ни сте обра ти ли па жњу 
да у 99 % слу ча је ва уз нос на ра чу ни ма 
се не за вр ша ва на цео број (нпр: 95,53 
дин, 105,66 дин, 1511,50 дин. Итд). Да-
кле, рет ко ка да ће те на ћи да се ра чун 
за вр ша ва на 95,00 дин, 105,00 дин или 
на 1511,00 дин. Сви ма нам се на пр ви 
по глед чи ни да је не вра ћа ње ку су ра од 
на при мер 0,40 па ра бе зна чај но. На жа-
лост та кви ра чу ни се у Ср би ји у то ку јед-
ног да на из да ју нај ма ње 5.000.000. Ка да 
се све то ста ви на па пир и из ра чу на то 
из гле да ова ко:

5.000.000 (ра чу на днев но) x 0,40 (па ра) 
= 2.000.000,00 дин. (у јед ном да ну)
2.000.000,00 дин x 30 (да на) = 
60.000.000,00 (ме сеч но)
60.000.000,00 дин x 12 (ме се ци) = 
720.000.000,00 дин. (го ди шње)
720.000.000,00 дин / 114,00 (вред ност 1 
евра) = 6.315.789,48 евра.

Да кле, сва ке го ди не нај ма ње 
6.315.789,48 евра не ста не, та ко што оде 
не ко ме у џеп, а на ште ту: гра ђа на, др жа-
ве, а на ро чи то ПЕН ЗИ О НЕ РА. Раз лог за-

што су пен зи о не ри нај ви ше оште ће ни 
је тај што су они нај че шћи куп ци – по-
тро ша чи. Они по ред оста лих оба ве за 
пла ћа ња у мар ке ти ма и пи ља ра ма ку пу-
ју са мо за днев ну упо тре бу (јер не ма ју 
за ви ше па ра) и са мим тим у то ку ме се-
ца има ју ви ше ра чу на где им је за ки ну-
то вра ћа ње ку су ра. На чин на ко ји тре ба 
ре ши ти овај про блем је вр ло јед но ста-
ван: др жа ва ко ја у сво јим тре зо ри ма др-
жи нов ча ни це од 1 па ре, 2 па ре, 5 па ра, 
10 па ра, 20 па ра, 50 па ра тре ба да пу сти 
у про мет и не ком за кон ском ме ром на-
ло жи да сва ка фир ма мо ра да тре бу је од 
др жа ве сит не нов ча ни це ра ди вра ћа ња 
ку су ра гра ђа ни ма. Ри го ро зно ка жња ва-
ти све оне ко ји не вра ћа ју ку сур до зад-
ње па ре. Као што се ра ди на За па ду.

У све му се упо ре ђу је мо са Европ-
ском уни јом, хо ће мо да иде мо у ЕУ, он-
да тре ба и да ра ди мо као што се ра ди 
Евро пи. ■

Помагаћемо пензионерима

Пише: 
Ђор ђе Ив ко вић

кор ди на тор Са ве та 
за пен зи о не ре

Смањити број социјално 

 ► РЕСОРНИ САВЕТИ
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по ро ди ли шту кроз не ко ли ко де це ни-
ја пре ти га ше ње, а у исто вре ме ра сте 
број умр лих, све је ма ње ђа ка пр ва ка, 
ма ње скло пље них бра ко ва, али за то 
су раз во ди све че шћи. Ма да су огра-
ни че не ње не ин ге рен ци је, ло кал на са-
мо у пра ва пре ко пла но ва и про гра ма 
ло кал ног еко ном ског раз во ја мо ра ла 
је и мо же да ство ри по во љан ам би јент 
за еко ном ски раз вој оп шти не и при ву-
че ин ве сти то ре ко ји би отво ри ли но ва 
рад на ме ста, а ти ме и усло ве за фор ми-
ра ње здра вих по ро ди ца са ви шеч ла-
ним ро ди тељ ским ам би ци ја ма. Та квих 
при ме ра има у Ср би ји.

С дру ге стра не, у Пи ро ту број со-
ци јал но угро же них ко ји тра же со ци-
јал ну по моћ се по ве ћа ва из да на у 

дан, мла ди све ви ше од ла зе из род ног 
гра да у по тра зи за по слом и бо љим 
усло ви ма жи во та, ал ко хо ли зам и по-
себ но нар ко ма ни ја ме ђу мла ди ма го-
ру ћи је про блем у на шем гра ду, али 
исто вре ме но и та бу те ма, из два ја ња 
за сти пен ди је за сту ден те су на сим-
бо лич ном ни о ву и ма ња не го, ре ци мо, 
у Ди ми тров гра ду, осо бе са ин ва ли ди-
те том су со ци јал но изо ло ва не, су о ча-
ва ју се и са ар хи тек тон ским пре пре-
ка ма, број ним дру гим про бле ми ма и 
не бри гом ло кал не вла сти, не до вољ но 
је раз ви је на по ли ти ка под сти ца ју ра-
ђа ња и ма те рин ства...

Про бле ма у на шем гра ду је то ли ко 
да их је на овом ме сту не мо гу ће са мо 
и по бро ја ти, а ка мо ли да ти пред ло ге 

за њи хо во ре ше ње. За не ве ро ва ти је, 
ре ци мо, да из оп штин ског бу џе та ни је 
из дво јен ни ди нар за по прав ке у пи рот-
ским шко ла ма за по че так ове школ ске 
го ди не.

Док де та љан и све о бу хва тан Про-
грам ра да Са ве та ра ди не угле да све-
тлост да на, већ при пре ма мо не ко ли ко 
ак ци ја. У то ку је фор ми ра ња Ин фо сер-
ви са пре ко ко га ће на ши струч ни љу ди 
у про сто ри ја ма стран ке за ин те ре со ва-
ни ма пру жа ти све нео п ход не ин фор ма-
ци је и по треб ну по моћ у оства ри ва њу 
њи хо вих пра ва. ■

Н ај ве ћи про блем у тр го ви на ма 
на ма ло пред ста вља пад про ме-
та и сма ње на ку пов на моћ ста-

нов ни штва. Ку пов на моћ је и да ље у па-
ду, што по твр дју ју и бан ка ри ко ји има ју 
увид у ви си ну па за ра са мо стал них тр-
го вин ских рад њи. Све сни ових про бле-
ма, про из во ђа чи и тр гов ци, у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва, од лу чу ју да не по ди жу 
це не, јер због ма лих про сеч них за ра да 
и ни ског стан дар да про из во ди те шко 
мо гу би ти про да ти.

Су мор на ста ти сти ка по ка зу је да је, у 
од но су на пред ход ну го ди ну, нај о сјет ни-
ји пад ма ло про дај ног про ме та код хра не, 
пи ћа и ду ва на по сто пи од 13 по сто на го-
ди шњем ни воу, а сле де мо тор на го ри ва 
и не пре храм бе ни про из во ди. До бо ље 
по ну де и ни жих це на мо же се до ћи пу тем 
уна пре ђе ња кон ку рен ци је и отва ра њем 
мар ке та ве ли ких тр го вин ских ла на ца 
са ве ли ким бро јем про из во да и ни ским 
мар жа ма. Пре ма из ве шта ји ма Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку, у пр вој по ло ви-
ни го ди не смо и за ко му на ли је, мо ра ли 
да из дво ји мо ви ши про це нат не го 2012. 
го ди не, а слич но је и са тро шко ви ма за 

ко му ни ка ци је, здрав ство или тран спорт.
Це не по љо при вред них про из во да 

мо гле би да бу ду ни же уко ли ко би др жа ва 
ви ше фи нан сиј ских сред ста ва из два ја ла 
за суб вен ци је по љо при вре ним про из во-
дја чи ма.  Уче шће хра не у лич ној по тро-
шњи на ни воу чи та ве Ср би је, из но си чак 
42,9 од сто, што је нај ви ше у Евро пи. То 
зна чи да се ста нов ни штво од ри че хе ми је, 
гар де ро бе и кул ту ре због хра не. Та ко ђе, и 
ка да се за др жи обим про да је по је ди них 
ар ти ка ла из по тро шач ке кор пе, њи хов 
ква ли тет, а у нај ве ћем бро ју слу ча је ва и 
це на, су на знат но ни жем ни воу. То мо же 
би ти алар мант но јер се на пре храм бе ној 
си гур но сти ста нов ни штва не сме ште-
де ти. На да за по тро ша че, ка да је хра на у 
пи та њу ипак по сто ји јер су ре ал на оче ки-
ва ња да ће ова по љо при вред на го ди на 
би ти бо ља од прет ход не, што би, тре ба ло 
да до ве де или до бла гог сни жа ва ње це на 
или ба рем до њи хо ве стаг на ци је.

Ве ли ко не за до вољ ство у на шем гра ду 
вла да ме ђу тр гов ци ма оде ће, јер су куп ци 
ових про из во да ори јен ти са ни на „Бу гар-
ке”, али и до ма ће „про дав це” ко ји го ди на-
ма уна зад про да ју по лов ну гар де ро бу по 

ве о ма ни ским це на ма на при ми тив ним 
те зга ма (ули ци, тро то а ру и ис пред сточ-
не пи ја це) и на ла зе се ван свих ле гал них 
то ко ва. До пу шта ју ћи овај вид тр го ви не, 
ак ту ел но оп штин ско ру ко вод ство ку пу је 
со ци јал ни мир ка ко од по тро ша ча та ко 
и од про да ва ца на овом цр ном тр жи шту, 
ме ђу ко ји ма је и „углед на” про фе сор ка 
јед не пи рот ске сред ње шко ле.

Ка да је у пи та њу ста ње у ту ри зму, 
не по сто ји об ја вљен зва нич ни из ве штај 
оп штин ске Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
о бро ју ту ри ста ко ји по се ћу ју Пи рот и 
око ли ну. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког 
За во да за ста ти сти ку у пр вој по ло ви ни 
ове го ди не, број но ће ња на Ста рој пла-
ни ни сма њен је за 11% у од но су на исти 
пе ри од про шле го ди не. 

Сва ка ко да и у ту ри зму као јед ном 
од по тен ци ја ла еко ном ског раз во ја по-
сто је мно ге мо гућ но сти за уна пре дје ње 
тре нут ног ста ња, ко је ни је на за до во ља-
ва ју ћем ни воу. ■

Кра так осврт на ста ње тр го ви не и 
ту ри зма у Пи ро ту Пише: 

Сла ђа на Ман чић
ко ор ди на тор 

Са ве та за тр го ви ну 
и ту ри зам

угрожених Пише: 
Ол ги ца Нај да но вић

ко ор ди на тор Савета 
за популацију, 
бригу о де ци и 

социјал на пи та ња

 ► РЕСОРНИ САВЕТИ
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П рет ход на вла да ни је има ла слу-
ха за про бле ме на шег се ља ка 
и во ди ла је по гре шну аграр ну 

по ли ти ку. По сле ди це те по ли ти ке  су 
ве ли ке и број не; дав но са гра ђе не шта-
ле и обо ри да нас звр је пра зни, па шња-
ци пу сти, а де сет ко ван сточ ни фонд. 
Због ску пе про из вод ње, а ни ске це не 
на тр жи шту  усло вље ном не по треб ним 
уво зом и ма лом по тра жњом због па да 
жи вот ног стан дар да до шло је до де мо-
ти ви са но сти и не за ин те ре со ва но сти 
по љо при вред них про из во ђа ча. Та квом 
ло шом аграр ном по ли ти ком де мо ти ви-
са ни и раз о ча ра ни мла ди љу ди су од-
ла зи ли са се ла јер због сла бе за ра де су 
би ли мало це ње ни и мар ги на ли зо ва ни 
у дру штву.

Та ко ђе, због та кве по ли ти ке не ста-
ла су и ве ли ка пре ра ђи вач ка пред у зе ћа 
ши ром Ср би је, а и у Пи ро ту, што је до-
ве ло до от пу шта ња рад ни ка и се зон ске 

рад не сна ге ко ја је углав ном би ла са се-
ла. Са не стан ком тих пред у зе ћа мно ги 
пољ. про из во ђа чи су из гу би ли си гу ран 
пла сман сво јих про из во да јер им  је про-
из вод ња би ла уна пред уго во ре на. Та ко је 
не ста ла Ни шав ска до ли на ко ја се ба ви ла 
от ку пом ду ва на од ко пе ра на та, Мле ка ра, 
И.В.К. Пи ро текс ко ји се ба вио от ку пом и 
про из вод њом ву не,  Дра гош от ку пом ко-
же и кр зна,  Га лан текс и дру ги.

Си сте мат ски су уни ште не и де се-
ти не зе мљо рад нич ких за дру га на ко је 
су се на сла ња ле на сто ти не пољ. до ма-
ћин ста ва као ко пе ран ти у пољ. про из-
вод њи. По сле ди ца то га је и био од ла зак 
мла дих са се ла, та ко да се да нас по љо-
при вре дом ба ве пре те жно ста рач ка 
до ма ћин ства што је и по твр дио зад њи 
по пис пољ. га здин ста ва. Та ко су  го то во 
не ста ла и мно га се ла у Пи ро ту и Пи рот-
ском окру гу.

За то СНС, а по себ но Са вет за по љо-

при вре ду у Пи ро ту, има те жак и од го-
во ран за да так да по вра ти по ве ре ње 
пи рот ских по љо при вред ни ка да на ста-
ве да се ба ве по љо при вред ном  про из-
вид њом и да ство ри усло ве ка ко би се 
афир ми са ло се ло и да се мла ди љу ди 
поч ну вра ћа ти на се ло. То је је ди но мо-
гу ће, ако се бу ду ства ра ле за дру ге, и ако 
се про из во ћа чи ме ђу соб но бу ду  удру-
жи ва ли и ин те ре сно по ве зи ва ли, ства-
ра ју ћи раз ли чи те ви до ве асо ци ја ци ја, 
удру же ња и за дру га. По ди за ње све сти 
про из во ђа ча да не бу ду  је дан дру гом 
кон ку рент већ да за јед нич ки на сту па ју 
на тр жи шту ка ко ло кал ном та ко и ши ре. 

Раз вој се ла за сни ва ти на 
при род ним ре сур си ма

Пише: 
Дра ган Си мо вић

ко ор ди натор 
Савета за 

пољопривре ду
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Нај бр же ће се об но ви ти се ло ако 
раз вој бу де мо за сни ва ли на при род ним 
ре сур си ма на шег кра ја, зна њу и ве шти-
на ма на шег по љо при вред ни ка, као и 
тра ди ци ји у пре ра ди по љо при вред них 
про из во да у сир, ур ду, кач ка ваљ, пе-
гла ну ко ба си цу. На рав но са са ве том за 
кул ту ру, ту ри зам и др. по ла ко ће до ћи 
до афир ми са ња се ла.

Као ре ша ње Са вет за по љо при вре-
ду ну ди у по др шци ре ви та ли за ци је по-
сто је ћих и осни ва ња но вих за дру га и 
удру же ња. Та ко је у Пи ро ту фор ми ран 
пр ви ,,За дру жни са вез Пи рот ског  окру-
га ,, чи ји  је за да так бо ље  удру жи ва ње  и  
са рад ња  из ме ђу 

за дру га у окру гу, ка ко би мо гло да се 
по мо ћу тих за дру га про на ђе тр жи ште и 
пла си ра ју већ брен ди ра ни про из во ди 
ши ром зе мље а и све та као не ка да.

Са вет за по љо при вре ду ОО СНС се 
за ла же за чвр шће по ве зи ва ње про из-
во ћа ча не са мо у оп шти на ма не го и у 
окру гу оку пља ју ћи пољ. про из во ћа че 
из Ба бу шни це, Бе ле па лан ке и Ди ми-
тров гра да око бу ду ћих за јед нич ких 
про је ка та, као и ло кал них упра ва за по-
љо при вре ду и раз вој се ла.

Сна гу раз во ја Са вет за по љо при-

вре ду и раз вој се ла СНС у Пи ро ту ви ди 
и у не ис ко ри шће ном по тен ци ја лу не-
за по сле них мла дих ин жи ње ра по љо-
при вред не , ве те ри нар ске, шу мар ске и 
дру ге стру ке.

Раз вој по љо при вре де ка ко је ре као 
и наш ми ни стар по љо при вре де шу мар-
ства и во до при вре де Дра ган Гла мо ча-
нин но си ће пре ра ћи вач ки ка па ци те ти 

ко ји ће се гра ди ти на пе ри фе ри ји  у ру-
рал ним кра је ви ма Ср би је.

Да ва ће се и суб вен ци је за из град њу 
и ко ри шће ње си сте ма за ал тер на тив не 
из во ре енер ги је у по љо при вре ди (сун-
че ва енер ги ја, енер ги ја ве тра и др. ), за 
из град њу си сте ма за на вод ња ва ње, по-
др жа ва се ко ма са ци ја и арон да ци ја зе-
мљи шта у на шој оп шти ни. ■

 ► РЕСОРНИ САВЕТИ

У в ремену  у  којем  живимо,  к ад а ј е 
незап осл еност до стиг ла ала рм антне 
р азмере и када  с у нам  п рих оди недо-
вољ ни  за покр ивање  осн овних  жив-
отних пот ре ба, н и  већ ини зап ослени х  
ни је мно го  бо ље. З ап осл ен и дожи вља-
вају п сих ичк о злостав љање н а радном 
 ме сту  у  н ајразл ич ит ијим ви до ви ма и 
о блицим а.  Трп е злостављање  јер  се  
плаше отказа а тај  страх   је врло  реа лан.

П сих ичк о злостав љање н а радно м 
месту  (моби нг) није но вост.   На  њ ега 
наилазимо  у  с вим п роцесима р ад а, а у 
њ егово ј основ и лежи и  жеља за  вл ашћу, 
по тр еб а  за пони жавањем  других ,  ос-
ећај љ уб оморе,  зависти , мржње.

Мо бин г (од ен гл еског глагола „t u 
 mo b“ - н ас рн ути, нав ал ити на н еко га) 
предс та вљ а и с ек су ал но  узнем ир ав-
ањ е, игнор ис ање, исм евање,  п ре тњу, 
зак ид ање на  з аради, насртај на част 
 и  углед, к ршење о сновних  људски х 

права . М обинг  по кр ећ у примити ви за м 
 и  пс ихопато логија. 

М обер  је осо ба која  св ојим  злост ав-
ља чким понаш ањ ем  и ли  комуника цијом 
н ајч ешће  прикрива н емоћ  у  друг ој  
сфери ж иво та (пар тн ер ским од носима , 
 бра ку, родит ељ ств у, пријатељст ву...).

Прошл е  су три го дине, од  како је 
ст упио  на снагу З ак он  о спр еча вањ у 
злостав љања н а радном м есту а  у наш-
ој  земљи  доне то  свега  де сет ак право сн-
ажних пр есуда за мобин г. 

Ни  у  нашој  општини моб инг  не пр-
е дс тавља изузетак , али  ј е мал о жртава 
 кој е се усудј ују да  о  т оме прог оворе. 
 У  ма лим сре ди нама у ко ји ма је  на јв-
ећи по слода вац  сама  општина , ка ко 
у општ инској  управи, т ако и у  ј ав ни м 
предузе ћи ма  и ус тановама ч ији је 
ос нивач,  и к оји  представљај у  „ пл е н“ 
коа ли цио ног пол ит ич ког сп ор азума,  
жр тав а злостав љања н а радном ме ст у 
има највиш е  (од 3 7 жртава које  с у се 
обр атиле з а  по моћ, девето ро  је из  ре-
алног сектора,  а 28 из ја вно г).  

Злост ављ ани у по че тку не веруј е д а 

је зло ста вљан, к асније уочава да  су св и 
проти в  њега и по ч иње  с а  преиспити ва-
њем и тр ажењем  кривца  у  се би, дож-
ивљ ајем  вла сти те  неспособ ности и  лич-
но г  обезвре ђивања.

Ј ед на од  с тотин у ж ртава  м об инга 
одл уч у је  на самоубиство, три  о д ст о 
јед но ставно  напус те радно мес то, 
д ок многи  трпе оз биљн е здр авс тв ене 
посл едице са  тешк им  психо-фи зи чк им 
оштећ ењи ма. У к оначно м збир у,  жртве 
п ос тају  и  чи таве породиц е.  

 Сви с луч ајеви  м оби нга међу собно с е 
 до ста разлик ују и  за  помоћ жр тва ма не  
посто ји један м одел или  рецепт.  С авком  
случају  мор а  се пр ист упити посебно, 
јер ј е реч о  љу дс ким судб ин ама,  о људ-
има к оји  трпе н еп ра вд у, шика нир ање , 
злост ављ ањ е,  малтрет ирање на послу 
и  ако  то тр аје дуже  м оже да д ов ед е  до 
нару шавања  здрав ља  (како  физичког  
та ко и менталног). 

Да ли  сте и В и ж ртв а злостав љања 
н а радном  м есту?

 Слађана Манчић

Мобинг
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С а вет за ин тер нет и дру штве не 
мре же Оп штин ског од бо ра Срп-
ске на пред не стран ке у Пи ро ту 

фор ми ран је по чет ком ју ла ове го ди не 
и од мах је ак тив но по чео са ра дом. Овај 
Са вет је је дан од рет ких ко ји има сва ко-
днев не ак тив но сти - од пра ће ња днев-
но ак ту ел них но во сти и оба ве шта ва ња 
члан ства о истим пу тем дру штве них 
мре жа (fa ce bo ok, twit ter), фо то гра фи-
са ња и сни ма ња ак тив но сти по ве ре ни-
штва СНС у Пи ро ту, пре ко ажу ри ра ња 
стра нач ког сај та (pi rot.sns.org.rs), па све 
до ак тив ног уче шћа у ди зај ни ра њу гра-
фич ког из гле да стра нач ког бил те на ко ји 
чи та те. У рад Са ве та су укљу че ни вр сни 
про фе си о нал ци у сво јим обла сти ма: 
про фе си о нал ни фо то гра фи, сни ма те љи, 
гра фич ки и веб ди зај не ри, но ви на ри и 
ад ми ни стра то ри на дру штве ним мре-
жа ма и сај ту стран ке. Са стан ци Са ве та 
се ре дов но одр жа ва ју јед ном ме сеч но, 
а по по тре би и че шће, у за ви сно сти од 
ак тив но сти у са мој стран ци ко је би тре-
ба ло да се про пра те. 

Про мо ци ја по ли тич ких иде ја пре ко 
дру штве них мре жа, пре све га Феј сбу ка 
и Тви те ра, у све ту је по след њих го ди на 
до жи ве ла не ве ро ват ну екс пан зи ју, јер 
се по ли ти ка све ви ше из „ре ал ног све та” 
се ли у вир ту ел ни, а дру штве не мре же у 
бу дућ но сти би умно го ме мо гле до при-
не ти по ве ћа њу по др шке пред из бо ре и 
у ко му ни ка ци ји с јав но шћу. Срп ска на-
пред на стран ка је то пр ва у Ср би ји уви-
де ла, и по чев од вр ха стран ке, па пре ко 
оста лих град ских, оп штин ских и ме сних 
од бо ра, сво је ак тив но сти и по ли тич ке 

иде је сва ко днев но пре зен ту је свим гра-
ђа ни ма ко ји ко ри сте дру штве не мре же. 
Тра ди ци о нал на кам па ња, ко ја об у хва та 
ле пље ње пла ка та у бу дућ но сти не ће би-
ти то ли ко ак ту ел на и из гу би ће на зна ча-
ју, а по ли ти ча ри ће све ви ше ко ри сти ти 
ин тер нет као сред ство ди рект не ко му-
ни ка ци је са би ра чи ма. Стран ке на из-
бо ри ма не ће по бе ђи ва ти због ин тер нет 
пре зен та ци је сво јих иде ја, али без ње га 
си гур но не ће ни до би ти оче ки ва ну по-
др шку. На дру штве ним мре жа ма по сто-
ји ди рект на по ве за ност са гла са чи ма 
и нај бо ље се мо же чу ти и осе ти ти шта 
они ми сле, њи хо ве кри ти ке, за мер ке, 
по хва ле и на осно ву то га у свом ра ду ис-
пра ви ти гре шке. Упра во ова мо гућ ност 
дво смер не ко му ни ка ци је са гра ђа ни ма 
Пи ро та је раз лог на ше сва ко днев не ак-

тив но сти на дру штве ним мре жа ма.
Дру штве не мре же као но ви об ли ци 

ко му ни ка ци је обез бе ђу ју дво смер ну, ди-
рект ну ко му ни ка ци ју са гра ђа ни ма, али 
то ка ко у Пи ро ту, та ко и у це лој Ср би ји још 
ни је за жи ве ло на на чин на ко ји би тре ба-
ло. Ве ро ват но ће се у бли ској бу дућ но сти 
по том пи та њу не што про ме ни ти и по ли-
тич ка пар ти ја ко ја то пр ва уви ди и при-
хва ти, си гур но по бе ђу је у „вир ту ел ном 
све ту”, а са мим тим и у ре ал ном.

Срп ска на пред на стран ка у Пи ро ту, 
осим зва нич ног сај та (pi rot.sns.org.rs) 
има и зва нич ни Тви тер на лог (http s://
twitt er .com/SNS_Pirot) као и званичну 
Фејсбук страницу (www.facebook.com/
sns.pirot) и Фејсбук профил (www.
facebook.com/sns.opstinsk i .odbor.
pirot) на коме има близу пет хиљада 
пријатеља, што је и дозвољени 
максимум од стране Фејсбука по једном 
профилу. 

Позивамо све суграђане да преко 
пом енутих друштвених мрежа изнесу 
своје предлоге, сугестије и критике у 
вези са радом странке. ■

СНС у Пироту доминира на друштвеним мрежама

Пише: 
Владан Ристић

Координатор 
Савета за интернет 

и друштвене мреже 
ОО СНС Пирот

Са једног од састанака Савета за интернет и друштвене мреже


