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Реч уредника
Пре два месеца изашао је први број
Билтена СНС Пирот. Веома смо задовољни одјеком који је изазвао, а пре свега
утицајем који остварујемо на локалној
политичкој сцени. У тренутку када су
пиротски медији итекако зависни од општинских челника који новцем из буџета
финансирају њихов рад, Билтен СНС Пирот представља једини поуздан начин да се чланови и симпатизери Српске напредне странке
објективно информишу о раду и активностима Странке у Пироту, али
и о грешкама и злоупотребама од стране локалне власти. Евидентно
је да су последњих месеци начињени бројни помаци унапред и да је
присутна једна сасвим нова енергија у раду СНС у Пироту. Запажени су наступи на седницама Скупштине општине Пирот одборника
СНС који јасно показују систем вредности за који се залажу, спремност и способност да промене досадашњу праксу у вођењу општине.
У међувремену, нашој одборничкој групи прукључило се још двоје
одборника што само потврђује да наше политичке идеје наилазе на
разумевање и подршку. У последње време, грађани су имали прилике и да наше истакнуте чланове упознају и преко бројних конференција за новинаре. С друге стране, ништа мање важан, иако је мање
видљив, није ни рад повереника у оквиру месних одбора и координатора савета. Они се свакодневно труде да наша настојања у погледу промена у Пироту и Србији допру до најширих слојева људи на
терену. Сви ови наши напори са циљем да Пирот учинимо бољим
местом за живот сада путем Билтена постају видљиви и ширем кругу
бирача у Пироту, али и нашим политичким противницима, који треба да препознају снагу у људима који чине СНС у Пироту и да увиде
да су они спремни да преузму одговорност. Поруке које ћемо увек
и са сваког места слати тичу се наших циљева, а они гласе: бољи
стандард Пироћанаца и поштено трошење новца из буџета Опшине Пирот. У вези са та два циља не планирамо никакве компромисе,
као што их нисмо правили ни до сада. Трудићемо се да што јасније
промовишемо наше идеје на локалу које ће увек у фокусу имати Пироћанце и њихове интересе. Такође, овај Билтен није покренут само
као начин презентације наших политичких идеја и ставова, већ и као
могућност да нам ви, поштовани суграђани, укажете на конкретне
проблеме који вам отежавају свакодневни живот, како би покушали
да их заједнички решимо.
На крају, захваљујемо се на моралној подршци свима који су
нам је пружили, а без које Билтен СНС Пирот не би био онакав какав јесте.

Подршка
Александру Вучићу

По вереништво Срп ске напредне стран ке
у Пироту на ван ред ном састан ку, који је одржан 11. децем бра 2013. године, једногласно је
до не ло од лу ку да подржи кан дидатуру Алексан дра Ву чића за председ ника СНС. У овом
тренутку не замисливо је да би ло ко други води Срп ску напред ну стран ку, јер је Алексан дар
Ву чић до сада по казао нај више у погледу јачања Стран ке и подизању њеног угледа. Верујемо у Ву чећеве искрене намере да од Ср бије
можемо направити мно го бо ље место за живот
свих који у њој живимо.

Бобан Ранђеловић, уредник Билтена СНС Пирот

Сајт:
Мејл:

ПОВЕРЕНИШТВО СНС ПИРОТ
Стевана Сремца 35, Пирот
Телефон: 010/323-821
Главни и одговорни уредник: Бобан Ранђеловић

pirot.sns.org.rs
pirot@sns.org.rs

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

Интерес Србије на првом месту
Интервју са начелником
Пиротског округа
Александром Ћирићем
К ако видите тренутну политику владе и стање у земљи?

Морамо издржати ове корените
промене у функционисању наше државе. Тренутне политичке опције које воде државу свесне су стања, те су
интересе народа и Србије ставили испред ускостраначких интереса партија
на власти. Народ је то добро препознао. На основу тога и рејтинг најодговорнијим, најозбиљнијим и најпрепознатљивијим државницима расте.
Самим тим расте и поверење у Српску
Напредну Странку. Да су се лидери
СНС-а на челу са Александром Вучићем понашали ускостраначки, а не државнички, већ би одавно искористили
прилику да на изборима убиру политичке поене. Е ту се види озбиљност
и одговорност државника који су на
власти и неозбиљност њихових претходника. ДС и коалиција док су водили
земљу, упорно су потенцирали значај
уласка у Европску унију. Они су само
говорили о томе и ништа више. Шта
су учинили по питању Косова или по
било ком другом као што је усаглашавање са Европском унијом, борба против корупције и криминала. Ништа.
За такве кораке је потребна велика
храброст и велика одговорност какву
имају људи који воде државу и Српску
напредну странку. И међу најумнијим
људима Србије кроз историју било је
демагога који нису имали храбрости
да чине, да преузму Државну функцију
и одговорност. Има их и данас. Исто тако, најхрабрији људи су кроз историју
делали и чинили за Србију и свој народ. Хвала Богу појавили су се опет и
наши су савременици.

К аква је сарадња са председницима општина?

Посебно морам да се похвалим радом Еврорегиона Нишава, који је по-

Да су се лидери СНС-а на
челу са Александром Вучићем
понашали ускостраначки, а не
државнички, већ би одавно
искористили прилику да на
изборима убиру политичке
поене. Е ту се види озбиљност
и одговорност државника који
су на власти и неозбиљност
њихових претходника.
следњих месеци сарадњу Општина
Пиротског округа и Софијске области
завидно побољшао. Најзад су покренути пројекти и потписан протокол о
регионалној сарадњи свих Општина
чланица Еврорегиона. Сарадња је коректна, и свакако већ почињемо да је
интензивирамо кроз рад Савета округа
и рад Окружног штаба за ванредне ситуације. Уосталом и сами Председници
Општина истичу како су отворени за
сарадњу. Сама функција коју обављам
ме обавезује на јачање веза са локалним самоуправама. Мене су у једном
разговору на локалној телевизији питали: ,,Да ли то што говорим, говорим као
члан Главног Одбора СНС и као тадашњи Председник СНС у Пироту, или као
Начелник Пиротског округа?`` Јасно сам

ставио до знања да представљам орган
Владе Републике Србије на територији
Пиротског округа. Као такав ја морам
да обратим пажњу на своје политичке изјаве у разним медијима, али то не
значи да, како су се неки медији усудили да кажу ја представљам неку ,,меку``
струју СНС-а. То не значи да у Пиротском СНС-у постоје неке недоумице и
поделе. СНС у Пироту је јача него икад
захваљујући поред осталог и доласку
Радмила Костића на место Повереника
Општинског одбора. Ја сам члан Српске
напредне странке као прве и једине политичке опције у којој сам икада био.

О стајете у контак ту са струком?

На моју молбу, а на моје задовољство Влада Републике Србије је донела
одлуку у којој се мени као Начелнику
Пиротског округа одобрава рад у Дому
здравља Пирот, ван радног времена, без
финансијске накнаде, као оралном хирургу. Такође то је потврдила и Агенција
за борбу против корупције. Сигуран сам
да ће користи имати и пацијенти и Дом
здравља, јер у Пиротском округу немамо другог оралног хирурга. Такође сам
се одрекао месечне накнаде за превоз, с
обзиром да на функцију Начелника округа користим и службено возило. ■
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► АКТУЕЛНО

СНС штити привреду и
сиромашне у Пироту
На последњој седници СО Пирот
као најважнија тачка усвојен је буџет за
2014. годину који ће износити једну милијарду и 498 милиона динара и мањи
је од претходног за око 145 милиона,
односно за девет одсто.
Одборничка група Српске напредне
странке, која је била веома активна и
на овој седници, буџет за наредну годину назвала је анемичним, будући да не
предвиђа средства за развој пиротске
привреде.
– Ми сматрамо да је буџет општине
Пирот за 2014. годину изузетно анемичан. Том буџету недостаје свежа крв, у
преносном смислу недостаје новац за
развој локалне привреде. Десет година уназад локална власт се није бавила
развојем привреде на конкретан начин
који би уродио плодом у наредних неколико година. Одборничка група СНС,
с циљем да буде конструктивна, предложила је два амандмана. Један амандман се односио на пренамену 43,5 милиона динара са одређених позиција да
би се обезбедила средства за изградњу
бизнис инкубатора од 800 метара квадратних који би пословао у оквиру ЗИП
центра, а био изграђен у Индустријском
парку. Нажалост, владајућа већина није
имала слуха за овај наш предлог, што
опет говори да овај буџет нимало није
развојни и не доприноси напретку Пирота. Други амандман СНС-а се односио
на то да се још 17 милиона динара пренамене са одређених позиција и врате
за социјална давања. У 2013. години је
за социјалу намењено 65 милиона, а у
2014. свега 36 милиона динара. Међутим, ни наш предлог да средства пренаменимо за социјална давања није
наишао на одобрење владајуће већине.
Најлакше је узети новац од најсиромашнијих, и због тога критикујемо буџет
за наредну годину јер није социјални.
Имамо парадокс. Имамо ситуацију да
се и даље иде у потрошњу и неразвој-

не пројекте, уместо да се врате средства
социјали и да се уложе у развој привреде преко бизнис инкубатора – казао је
на конференцији за новинаре након
седнице шеф одборничке групе СНС Димитрије Видановић.
Одборник Бобан Ранђеловић истакао је да општина мора да размишља у
правцу запошљавања.

– Да смо у протеклих 10 година
у свакој продавници запослили по
једног радника и у свакој фирми по

десет, ми бисмо сада имали 5.500 незапослених мање. Објашњење буџета је јако штуро и било је немогуће
урадити детаљну анализу, сем ова
два предлога која смо вам изнели.
Ми ћемо формирати радно тело и
убудуће тражити јаснији увид у то како се распоређују средства. Локална
власт није испунила законску обавезу да на сваких 20 до 50 запослених,
запосли једно лице са инвалидитетом, већ је донела одлуку да уместо
тога плати пенале. Пенали су за прошли месец износили око 30.000 динара, а ако знамо да минималац са
доприносима износи укупно 32.000,
јасно је да је за тај новац могло да се
запосли лице са инвалидитетом, тим
пре што су они у већини социјални
случајеви. Ипак, пројектовани буџет
је безличан – сматра Ранђеловић.
Велику расправу изазвало је и давање сагласности на идејно решење
спомен обележја у селу Суково, на који су мештани уместо раније петокраке
поставили крст. Одборничка група СНС
сматрала је да се не могу мимо закона
мењати споменици културе, а на крају
је већина изгласала компромисно ре-
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шење да се поред крста на споменик
постави и петокрака.
– Мештани су скинули петокраку,
која је током времена била оштећена,
и ставили су крст без претходне сагласности СО Пирот. Ми смо се супротставили томе нашим предлогом који смо
поднели СО, јер законски није дозвољено да било који појединац по сопственом нахођењу мења историјска
знамења у нашој земљи. Дискусија је
изазвала велику буру и пуно времена смо утрошили, а крајњи резултат је
да су одборници гласали да се поред

крста постави петокрака. Само смо
делимично задовољни успехом који смо постигли, јер ово шаље поруку
да је допуштено незаконито мењати
историјске споменике. Решење за које
смо се ми залагали било је да општина донира постоље за крст и њега постави поред споменика, а споменику
вратили стари изглед. СУБНОР се није
сложио са овим и поднео кривичну
пријаву против делимично познатих и

непознатих починиоца – казала је одборница Ковиљка Стаменовић.
На седници је за новог директора галерије Чедомир Крстић именована Радмила Влатковић, историчар уметности.
Поред осталог, одборници су усвојили
измену одлуке о локалним комуналним
таксама, План детаљне регулације Тигар тајерс и Одлуку о учешћу општине
Пирот у трошковима смештаја ученика
у довоме и интернате.

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.

6 | БИЛТЕН СНС ПИРОТ

► МЕСНИ ОДБОРИ

█ Контејнери без

поклопаца

Месна заједница Темска има 600 пунолетних мештана који могу и хоће да
одлучују о својој судбини у селу. Међутим, за то им се не пружа прилика. У селу
су пре шест месеци постављени контејнери, и то без поклопаца. А стари-нови
председник месне заједнице није одржао ни један збор мештана нити састанак Савета МЗ да их у вези са овом новином консултује и пренесе шта су обавезе
Темштана. Притом , становници Темске
нису обавештени да ће плаћати „услуге“
одношења смећа и да ће им након извесног времена стићи опомене пред утужење због неизмирених рачуна.

ферских падавина улице бивају поплављене и немогуће је пролазити њима.
И улица „Први мај“ је у веома лошем
стању јер је оштећен асфалт и појавило
се доста ударних рупа. А река Рогоз која
пролази поред насеља је посебна прича.
Јавно водопривредно предузеће из Ниша које се стара о бедему и кориту реке,
након што су њихови радници приликом
чишћења корита срушили мост, обећало је да ће направити нови. Међутим, то
се до данас није догодило, а прошле су
четири године. Поред корита ниче растиње које је постало легло комараца ,
змија, жаба и пацова. Становници насеља покушали су и делом успели да среде
зелену површину и направе игралиште
за децу. Постављен је тобоган, љуљашке,
клацкалице, и клупе за одмор. Али ово
игралиште је тик уз бедем корита реке
Рогоз па се никад не зна шта из њега може изаћи. Чланови месног одбора Барје
2 СНС Пирот, као и многи остали грађани, апелују на надлежне да се више ангажују на одржавању и уређењу овог дела
града јер је то њихова дужност.
Драгана Златановић,
повереница МО Барје 2 ОО СНС Пирот

Чланови Месног одбора СНС Темска
питају надлежне како то да један човек
може да доноси одлуке у име целог села
без процедуре да се о важним одлукама
консултује са Саветом МЗ или мештанима? Тражимо од одговорних да нам јавно
покажу уговоре за одношење смећа са
мештанима Темске и одлуку Савета Месне заједнице Темска о томе! Темштани
немају ништа против постављања контејнера, али да они буду у исправном стању
и да им се објасни јавно на који начин ће
плаћати услуге одношења смећа.
Драгиша Лилић,
повереник МО Темска ОО СНС Пирот

█ Уредити улицу,

канализацију и
исећи растиње

Један од већих комуналних проблема у насељу Барје јесте лоше урађена
канализација па приликом већих атмос-

█ Заборављена

шахта

У улици Николе Пашића код НИСове бензинске пумпе већ дуже времена
стоји отворена шахта, која представља
потенцијалну опасност за учеснике у
саобраћају. Апелујемо да инспекцијске
службе превентивно делују, како не би
дошло до несреће због нечије немарности.
Јован Голубовић,
повереник МО Радин до 1 ОО СНС Пирот

█ Шта то ради Савет

МЗ у Блату?!

Недавно је у Меној заједници Блато
спроведена петиција грађана да се сеоски водовод да на коришћење ЈП „Водовод и канализација“. Мештани села Блато су сеоски водовод изградили од свог
новца и својим добровољним радом.
До сада је 1м3 воде био 25,00 динара, а

ЈП „Водовод“ ће га наплаћивати дупло
више. Постављамо питање Савету МЗ
Блато зашто сеоски водовод није дат „Водоводу“ још пре 12 година када је била
организована иста иницијатива? Тада је
прикупљено више од 80% потписа мештана, а притом исти људи су и тада водили месну заједницу. Где је црпна пумпа
и зашто се не користи артешки бунар који је изграђен пре 20 година, а користи се
врело које нема довољан капацитет па
долази до нестанка воде. Питање о потапајућој црпној пумпи постављено је на
збору грађана још пре гоину дана када је
било покушаја смене председника и Савета месне заједнице Блато. Од тада до
данас мештани Блата нису добили одговорна постављена питања. Притом нема
ни пумпе. Апелујемо на Савет и председника МЗ Блато да коначно почну да раде
у интересу мештана. У супротном нека
се повуку и пусте поштене и одговорне
људе који су спремни да раде и доносе
одлуке у интересу села.
Тихомир Веселиновић,
повереник МО Блато ОО СНС Пирот

█ Месној заједници

„Тијабара“ вратити
просторије

Решењем СО Пирот бр 06/124-09
од 28.12. 2009. године поништено је
решење СО Пирот бр 06-У-361/1-75 од
30.05.1975. године којим се Месној заједници Тијабара без накнаде преноси
пословна зграда у ул. Трг Републике
бр. 95 и 97. на катастарској парцели
бр. 698 на трајно коришћење, у којој је
до пре четири године била просторија
Месне заједнице Тијабара. Данас је на
том месту ЗИП центар. Месни одбор Тијабара ОО СНС Пирот тражи од локалне самоуправе да им трајно обезбеди
адекватне просторије за рад и бројне
активности које је организовала МЗ Тијабара до одузимања просторија за потребе изградње ЗИП центра. Не споримо да треба да постоји ЗИП центар, али
зашто баш на уштрб просторија Месне
заједнице.
Божидар Гошић,
повереник МО Тијабара ОО СНС Пирот
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Значај младих у политици

█ Реаговање
Ово обраћање схватите као моје право на реплику поводом
коментара вашег координатора месног одбора Тијабара изнетог у Билтену СНС везаног за пројекат раскрснице Мали мост у
коме сам као пројектант конструкције моста проглашен за потенцијалног кривца што лук моста није подигнут за 30цм. Кометар којим се напада техничко решење раскрснице показује
крајње неразумевање основних елемената грађевинске струке
од стране аутора текста (или његовог „стручног“ консултанта).
Наиме, нивелација коловоза кружног тока у који се сустиче
пет саобраћајница је веома комплексна. Највиши ниво је формиран непосредно уз ивичњак круга а према постојећим саобраћајницама се спушта са различитим подужним и попречним
нагибима, условљеним нивелацијом постојећих саобраћајница.
Сама диспозиција моста је таква да пресек кроз раскрсницу у
правцу осе моста нема правилну једнозначну геометрију. У таквим случајевима једино рационално решење је да се формира
конструкција правилне геометрије а комплексна нивелација се
решава насипом преко конструкције. Геометрија конструкције
је тако постављена да најмања дебљина насипа износи 10цм на
страни Малог моста према Големом мосту, а највећа око 40цм
непосредно изнад ивичњака кружног тока на страни Малог моста према железничкој станици, у свему према потребној нивелацији саобраћајница. Према томе, конструкцију Малог моста
не треба третирати као класичну мостовску конструкцију преко
које обично иду хидроизолација и асфалт бетон већ као мост тунелског типа са плитким надслојем променљиве дебљине. Не
разумем зашто је ваш координатор за Тијабару себи дао за право
да овакав концепт техничког решења прогласи грешком, или је
можда требало за сложену нивелацију саобраћајнце уместо насипа користити десет пута скупљи бетон.
Што се тиче нивелације бетонске конструкције, аутор
текста може бити спокојан јер је доња ивица конструкције у
складу са водопривредним условима, односно обезбеђен је
прописани зазор између нивоа максималне стогодишње воде и доње ивице конструкције што је уобичајени критеријум
правилне нивелације конструкције моста. Ако би се подигла
конструкција моста за 30цм, горња ивица бетонске конструкције уз ивичњаке пешачких стаза у средини распона моста
била би изнад садашњег нивоа асфалта.
Када су у питању рокови реализације пројеката, немам намеру да оправдавам пробијање уговорених рокова, али морамо бити свесни да је то сурова реалност у земљи у којој живимо. У циљу добијања посла извођачи обарају цене на тендеру а
после увођења у посао довијају се на све начине у покушају да
извуку додатна средства кроз накнадне радове. У свом тридестогодишњем радном искуству на прсте једне руке могу набројати пројекте који су реализовани у предвиђеном року. По мом
мишљењу најважнији је епилог пројекта који се огледа у томе
да ли се тим пројектом нешто поправља у односу на претходно
стање. Мишљења сам да ће се велика већина грађана Пирота
сложити да је проток саобраћаја на овој раскрсници значајно
побољшан урађеним кружним током.

У последњих
Пише:
неколико година
Марјан Минчић
се све више води
секретер
дебата око полиПовереништва ОО
тичког ангажмаПирот
на младих. Раније
је сматрано да се
политиком могу бавити само старији и искусни људи. Међутим,
овакав тренд се у последњих неколико година мења. Пре свега
млади људи имају различите погледе на свет и мноштво различитих идеја. Дозвољавајући им да искажу своје мишљење може се
политички кренути напред. Учешће младих у политици не само
да је добро за друштво, већ је неопходно. Неповерење младих
постоји пре свега у старије генерације. Млади сматрају да њихов
политички ангажман не може ништа да промени, због тога имају низак степен поверења како у непосредне политичке актере,
тако и у институцје. Нажалост, данас многи млади људи улазе у
политику да би остварили личне интересе, а не одређене политичке идеале. Српска nапредна sтранка ради на стварању услова
за повратак младих образованих људи из света у Србију.
Драго ми је што млади у Пироту све више препознају Српску напредну странку као једину политичку опцију која жели
и може да помогне младим људима у Србији. Млади у Пироту
су схватили да није довољно имати уређене тргове, спортске
центре, базене, већ је потребно више од тога, а то је отварање
нових радних места и запошљавање.
Повереништво Српске напредне странке у Пироту позива све
младе људе да се прикључе у креирању своје будућности, јер политичким учешћем не помажемо политичкој партији већ себи.

мр Милорад Спасић, дипл. грађ. инж.

Жикица Ђорђевић, повереник МО Бег башта ОО СНС Пирот

Срушила се кућа,
општинари не брину

Приликом изградње кружног тока на Малом мосту, саобраћај
је био преусмерен на улицу Светозара Милетића. Пошто кроз ту
улицу није планиран саобраћај за тешке камионе, шлепре, аутобусе, дошло је до урушавања једне старе куће. Власница куће је
одмах поднела захтев Општини Пирот да очисте шут од рушевина. Напомињемо да она није желела да поднесе тужбу, већ је
само захтевала да се шут уклони са механизаијом, што није учињено. У току лета су се на овом месту населили пацови, а комшије
тврде да су видели и змију. Да ли тако треба да се понашају надлежни који тврде да брину о грађанима?
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Велики Суводол - село заборављено
од локалне власти

С

а око 400 становника, 160 домаћинстава, претежно пољопривредног,
село Велики Суводол налази се у
склопу општине Пирот, на удаљености од
око 7 км од самог центра Пирота. Имајући у виду да се од 2000. године, променом власти, ништа није променило, није
се радило на унапређењу и побољшавању услова за живот, све више је долазило
до миграције младих у градску средину. У
овом селу су се само гомилали проблеми,
а све бивше власти нису радиле на њиховом решавању. Недавно су мештани
поверење указали неколицини младих
људи, који су изабрани у Савет Месне заједнице и који су исказали интересовање
да се боре за добробит села. Сумирањем
ситуације у којој се село налази акценат
је првенствено бачен на пут, значај улоге
Месне заједнице као институције и мало
простора намењеног рекреативним активностима деце и младих.
Изглед пута од Гњилана до Великог
Суводола указује на незаинтересованост општинске власти за одржавање
тог дела реионалног пута Р-121. Његовом катастрофалном стању доприноси
свакодневни пролазак на десетине камиона са каменим фракцијама са оближњег каменолома у селу Понор.
Додатном нарушавању угледа села потпомаже призор дивље депоније
на самом улазу. Наравно и поред иницијативе у неколико наврата, лажних
обећања на претек, као једна од могућих опција за решење овог проблема
предложено је постављање контејнера.
Међутим, почев од 2011.године када су

обећани па све до данас и поред сталног
инсистирања и молби мештана Великог
Суводола контејнери су остали празно
обећање актуелне општинске власти.
Након 22 године паузе недавно је
оформљен Фудбалски клуб Велики Суводол. С обзиром на чињеницу да се
терен овог клуба налази у непосредној
близини већ поменуте депоније, посетиоци на фудбалским утакмицама су изложени непријатним мирисима, а уз то
и извору заразе.
Околне Месне Заједнице су од општине добиле помоћ у виду оспособљавања фудбалских терена за мали фудбал,
као иразне справе, љуљашке, клацкалице, тобогане, тзв. мобилијар. МЗ Велики

Суводол се може похвалити тиме да је и у
томе изостављена. Да ли одговор лежи у
чињеници да су странке на власти на последњим локалним изборима у Великом
Суводолу добиле мали број гласова?
Од осталих проблема споменимо
веома лоше стања зграда цркве, школе
и месне заједнице. Установе које говоре о угледу села су на рубу пропадања.
Иако нису у надлежности Месне заједнице, када би она сама пожелела да санира и оспособи их за нормално функционисање, финансијске могућности то
не би дозволиле.
Мора се напоменути да је део пута
који води до цркве, сеоског извора и
гробља, не дужи од 1 км, такође неасфалтиран и отежава прилаз наведеним
местима.
Реално проблемима никад краја, а
од помоћи остају само обећања. ■
Пише:
Сашка Костић
МО Велики Суводол
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► ВЕСТИ

Обележена слава Света Петка

П

овереништво Српске напредне странке у Пироту у недељу
27. ок тобра у банкет сали хотела „Гали” обележилo је страначку сла-

ву – Света Петку, али и пет година од
оснивања СНС. Поред чланова и симпатизера странке, сечењу славског
колача и кок телу присуствовали су и

представници свих политичких партија у Пироту, привредног и културног
живота, дирек тори јавних предузећа
и установа, као и највиши представници локалне самоуправе. Колачар
Драгиша Лилић, повереник Месног
одбора Темска, честитао је славу члановима СНС, уз жељу да се и наредних
година чланови окупљају у великом
броју. Присутнима се обратио и нови
колачар Димитрије Видановић, шеф
одборничке групе СНС у локалном
парламенту.
– Пет година је од како је основана
Српска напредна странка, а у последње
време одговорна пред грађанима Србије за промене које се дешавају. Тако
ће бити и у будућности. Бићу слободан
да кажем да ћемо и ми у Пироту имати
прилике да будемо одговорни за оно
што се чини – рекао је Видановић и искористио прилику да честита славу свима који славе Свету Петку. ■

Одлазак на митинг

П

реко 300 чланова Српске напредне странке из Пирота кренуло је у понедељак 21. ок тобра преподне пут Београда на велики
мскуп у „Арени“ поводом прославе
првих пет година странке. Располо-

жење и елан са којим су чланови кренули пратио их је све до краја. Била
је то прилика да се чланови Странке
упознају и друже са напредњацима из
других крајева Србије, али и подрже
све напоре које чине представници

Странке у власти за промене на боље
у Србији. ■
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► РЕСОРНИ САВЕТИ

ОИЕ – наша шанса

М

инистарство енергетике, развоја и заштите животне средине чини велике напоре да
би створило неопходне услове у виду
доношења законских регулатива како
би се поспешило улагање у пројекте и
инвестиције у ове области. Циљ је да се
генерацијама које долазе омогући да
живе у енергетски и еколошки развијеној земљи. То ће допринети и развоју пољопривреде, и у догледно време,
здравственог и конгресног туризма.
Све то омогућиће отварање великог
броја нових радних места и развој целог југоисточног дела Србије.
У том смислу је усвојено низ докумената који треба да омогуће повољну климу за инвеститоре кроз разне
моделе улагања од којих је већ у свету
популаран модел јавно приватног партнерства. У процедури је доношење новог закона о планирању и изградњи
који има утемељење у Новој Директиви
о обновљивој енергији 2009/28/ЕЗ, на
основу које је држави Србији Одлуком
Министарског савета Енергетске заједнице од 18. октобра 2012. године одређен веома амбициозан, обавезујући

циљ који износи 27 % обновљивих извора енергије (ОИЕ) у њеној бруто финалној потрошњи енергије у 2020. години (при чему учешће у саобраћају треба
да износи 10%). У међувремену је усвојен и нов Закон о енергетици, донет је
и национални акциони план за ОИЕ као
и мере подстицаја за производњу електричне енергије из ОИЕ за повлашћене
произвођаче електричне енергије.
Капацитет ОИЕ (обновљивих извора
енергије) у Републици Србији је око 4,3
милиона тона еквивалентне нафте (toe),
или, сликовито, на нивоу годишње потрошње нафтних деривата. Највећи део
тих капацитета је у биомаси и то око 2,7
милиона tое или око 55%.
Општина Пирот има површину од
1235км2 од чега је скоро 34% под шумом. То је око 4,2 милиона m3 дрвне масе са прирастом од око 150 хиљада m3
годишње. Да би се добила оптимална
шумовитост потребно је да се под засадима шуме стави још око 7% површине,
што је око 3 хиљаде хектара. Ако се на
тој површини формирају засади тзв.
енергетских биљака (нпр. paulonia bellissima, брзо растућа топола, кинеска

трска и тд.) долази се до резултата од
око 300 хиљада m3 биомасе годишње
кроз 5 година. Што чини расположиву
масу од око 450 хиљада m3 годишње.
Од те масе се у новопокренутој дрвнопрерађивачкој индустрији само као
нуспроизвод може добити око 10 тона
висококалоричног пелета дневно. Други, а не мање значајан извор биомасе
је отпадна маса из пољопривреде. Очигледни су многобројни бенефити од коришћења биомасе: трошкови града за
набавку мазута који су тренутно око 2,5
милиона еура коришћењем когенеративних постројења на биомасу и савремених метода при сагоревању горива
би се неутралисали, непосредна добит
од субвенционисане цене електричне
енергије која износи око 12 c€/kWh што
би на годишњем нивоу достигло скоро
5 милиона еура, реализацијом пројекта енергетски одрживог домаћинства
би се поспешила производња органске
хране, вредност произведеног пелета
на годишњем нивоу по садашњим ценама достиже око 1 милион еура, реализовањем оваквих пројеката би се, у првој линији, упослило око хиљаду људи
различитих квалификација и још многе
индиректне користи.
Расположива соларна енергија на
подручју Општине Пирот је 4,2kWh/m2
или 1550 kWh/m2 годишње. Пирот има
око 14 хиљада домаћинстава, што је,
уз претпоставку да је половина у стамбеним зградама и да је просечна површина крова око 40m2, 420 милиона kWh
годишње. Изградњом соларних електрана панелима на малим крововима
се не може зарадити кроз субвенционисане цене испоручене електричне
енергије због, тренутно, ограничених
капацитета, али се може покрити читава потрошња електричне енергије Пиротског округа. С друге стране, слобод-
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не површине кровова се постављањем
панела могу користити за загревање
техничке воде и за напајање система за
наводњавање и загревање пластеника
у аграру.
Пиротски округ располаже са око
200 милиона kWh годишње електричне
енергије из малих хидроелектрана, што
је, рачунајући са просечном субвенционисаном ценом електричне енергије од
9c€/kWh, око 20милиона еура.
Стара планина, као најиздашнија у
погледу снаге ветра у Србији, је повољна за изградњу потребних капацитета
ветрогенератора, али би се они нашли у
првој зони заштите парка природе. Ка-

ко се наша мисија огледа у одрживом
развоју друштва са сталним освртом
на заштиту животне средине и развој
еколошке свести, то би се за изградњу
ветропаркова морало тражити алтернативно решење, које је мање издашно и
још увек недовољно истражено, а огледа се у обронцима Суве планине.
Гледајући искључиво кроз финансије. из свих ОИЕ се може остварити добит
која је већа од садашњег годишњег буџета Општине Пирот. То је јасан знак да
Пирот може постати енергетски независна област са тенденцијом значајног
произвођача енргије а нарочито електричне енергије.

Пише: Љубомир
Стојановић
дипл.инж.ел.
Координатор
Савета за
енергетику
На основу свега наведеног, није тешко
закључити да су потенцијали пиротског
округа у енергетском смислу огромни.
Чињеница је да је Пирот њима располагао од вајкада. Али је тек сада дошло време да све те потенцијале искористимо на
прави начин и унапредимо комплетно
животно окружење у нашем крају.
Јер ми знамо како. ■
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► РЕСОРНИ САВЕТИ

Помагаћемо пензионерима

С

авет за пензионере Општинског
одбора Српске напредне странке Пирот има задатак да креира и унапређује рад пензионера како
у СНС-у тако и у општини Пирот. Циљ
Савета за пензионере биће и организовање разних активности и стварање
услова за учлањивање што већег броја
пензионера. Визија Савета за пензионере је и савремена саветодавна функција
у свим областима где је то могуће, а да
може да помогне с обзиром на структуру чланства – пензионера.
Задатак пензионера ОО СНС Пирот
ће пре свега бити давање максималног
доприноса за победе на изборима Српске напредне странке како на локалу,
тако и на републичком нивоу. Организоваћемо разне акције за грађане општине
Пирот у граду и у селима: мерење крвнопг притиска, контрола шећера у крви,
пружање помоћи угроженим породицама. Помоћ би се састола у храни, одећи и
осталом што би се могло обезбедити од
чланова СНС-а и разних донатора.
Помагаћемо предлозима и идејама
као на пример: на незаконито присвајање новца од грађана а нарочито пензионера. Наиме, ради се томе да неко
узима од грађана.

С обзиром на то да се у току једног
дана изда неколико милиона фискалних рачуна у Србији и наплата се врши у
кешу, вероватно нисте обратили пажњу
да у 99 % случајева узнос на рачунима
се не завршава на цео број (нпр: 95,53
дин, 105,66 дин, 1511,50 дин. Итд). Дакле, ретко када ћете наћи да се рачун
завршава на 95,00 дин, 105,00 дин или
на 1511,00 дин. Свима нам се на први
поглед чини да је не враћање кусура од
на пример 0,40 пара безначајно. На жалост такви рачуни се у Србији у току једног дана издају најмање 5.000.000. Када
се све то стави на папир и израчуна то
изгледа овако:
5.000.000 (рачуна дневно) x 0,40 (пара)
= 2.000.000,00 дин. (у једном дану)
2.000.000,00 дин x 30 (дана) =
60.000.000,00 (месечно)
60.000.000,00 дин x 12 (месеци) =
720.000.000,00 дин. (годишње)
720.000.000,00 дин / 114,00 (вредност 1
евра) = 6.315.789,48 евра.
Дакле, сваке године најмање
6.315.789,48 евра нестане, тако што оде
некоме у џеп, а на штету: грађана, државе, а нарочито ПЕНЗИОНЕРА. Разлог за-

што су пензионери највише оштећени
је тај што су они најчешћи купци – потрошачи. Они поред осталих обавеза
плаћања у маркетима и пиљарама купују само за дневну употребу (јер немају
за више пара) и самим тим у току месеца имају више рачуна где им је закинуто враћање кусура. Начин на који треба
решити овај проблем је врло једноставан: држава која у својим трезорима држи новчанице од 1 паре, 2 паре, 5 пара,
10 пара, 20 пара, 50 пара треба да пусти
у промет и неком законском мером наложи да свака фирма мора да требује од
државе ситне новчанице ради враћања
кусура грађанима. Ригорозно кажњавати све оне који не враћају кусур до задње паре. Као што се ради на Западу.
У свему се упоређујемо са Европском унијом, хоћемо да идемо у ЕУ, онда треба и да радимо као што се ради
Европи. ■
Пише:
Ђорђе Ивковић
кординатор Савета
за пензионере

Смањити број социјално
С
авет за популацију, бригу о деци
и социјална питања повереништва СНС у Пироту формиран
је недавно и до сада је одржао два састанка. Сагледавајући стање у овим
областима, били смо свесни целокупне
друштвене ситуације, али упркос томе
сматрамо да има много питања и проблема која су нерешени, или морају да
се употпуне и боље сагледају и да итекако треба радити на стварању достојнијег живота за Пироћанце и праведније заједнице.
Вођен принципима хуманости, социјалне правде, достојанства, једнакости, личне и колективне одговорности
и у крајњој линији човекољубља, Савет
је свој фокус усмерио на следеће обла-

сти: сиромаштво, особе са посебним
потребама као и особе из осетљивих
група становништва, заштиту деце и
омладине, заштиту старих лица, развој
и јачање услуга социјалне заштите, породицу и незапосленост. У току је израда Програма рада Савета који би требало да допринесе стварању заједнице
веће социјалне сигурности и са већим
поштовањем људских и мањинских
права, али и побољша бригу о деци и
младима у нашој општини. Наш циљ је
да обезбеде услови за нормалан живот
за најугроженије слојеве друштва - од
деце, преко младих и лица са посебним потребама, маргиналних група, до
пензионера. Да би ови циљеви били
остварени неопходно је да се повећа

и ојача систем социјалне заштите са
једне стране, а са друге отворе радна места како би сами грађани могли
да преузму већу одговорност за своју
социјалну сигурност и сигурност сопствене породице. Чињеница да Пирот
све више економски пропада и да је
у протеклој деценији за време владавине Коалиције за Пирот 9.500 људи
остало без посла, довела је до повећања броја сиромашних, повећана је
угроженост деце и младих, немоћних и
старих људи, маргинализованих група.
Целокупно стање у општини Пирот је
алармантно - број становника од 2002.
године до данас смањио се за 6.000, и
тај тренд се наставља, број рођених
беба смањује се из године у годину, па
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Кратак осврт на стање трговине и
туризма у Пироту

Н

ајвећи проблем у трговинама
на мало представља пад промета и смањена куповна моћ становништва. Куповна моћ је и даље у паду, што потврдјују и банкари који имају
увид у висину пазара самосталних трговинских радњи. Свесни ових проблема, произвођачи и трговци, у великом
броју случајева, одлучују да не подижу
цене, јер због малих просечних зарада
и ниског стандарда производи тешко
могу бити продати.
Суморна статистика показује да је, у
односу на предходну годину, најосјетнији пад малопродајног промета код хране,
пића и дувана по стопи од 13 посто на годишњем нивоу, а следе моторна горива
и непрехрамбени производи. До боље
понуде и нижих цена може се доћи путем
унапређења конкуренције и отварањем
маркета великих трговинских ланаца
са великим бројем производа и ниским
маржама. Према извештајима Републичког завода за статистику, у првој половини године смо и за комуналије, морали
да издвојимо виши проценат него 2012.
године, а слично је и са трошковима за

комуникације, здравство или транспорт.
Цене пољопривредних производа
могле би да буду ниже уколико би држава
више финансијских средстава издвајала
за субвенције пољопривреним производјачима. Учешће хране у личној потрошњи на нивоу читаве Србије, износи чак
42,9 одсто, што је највише у Европи. То
значи да се становништво одриче хемије,
гардеробе и културе због хране. Такође, и
када се задржи обим продаје појединих
артикала из потрошачке корпе, њихов
квалитет, а у највећем броју случајева и
цена, су на знатно нижем нивоу. То може
бити алармантно јер се на прехрамбеној
сигурности становништва не сме штедети. Нада за потрошаче, када је храна у
питању ипак постоји јер су реална очекивања да ће ова пољопривредна година
бити боља од претходне, што би, требало
да доведе или до благог снижавање цена
или барем до њихове стагнације.
Велико незадовољство у нашем граду
влада међу трговцима одеће, јер су купци
ових производа оријентисани на „Бугарке”, али и домаће „продавце” који годинама уназад продају половну гардеробу по

угрожених
породилишту кроз неколико деценија прети гашење, а у исто време расте
број умрлих, све је мање ђака првака,
мање склопљених бракова, али зато
су разводи све чешћи. Мада су ограничене њене ингеренције, локална самоуправа преко планова и програма
локалног економског развоја морала
је и може да створи повољан амбијент
за економски развој општине и привуче инвеститоре који би отворили нова
радна места, а тиме и услове за формирање здравих породица са вишечланим родитељским амбицијама. Таквих
примера има у Србији.
С друге стране, у Пироту број социјално угрожених који траже социјалну помоћ се повећава из дана у

дан, млади све више одлазе из родног
града у потрази за послом и бољим
условима живота, алкохолизам и посебно наркоманија међу младима горући је проблем у нашем граду, али
истовремено и табу тема, издвајања
за стипендије за студенте су на симболичном ниову и мања него, рецимо,
у Димитровграду, особе са инвалидитетом су социјално изоловане, суочавају се и са архитек тонским препрекама, бројним другим проблемима и
небригом локалне власти, недовољно
је развијена политика подстицају рађања и материнства...
Проблема у нашем граду је толико
да их је на овом месту немогуће само
и побројати, а камо ли дати предлоге

Пише:
Слађана Манчић
координатор
Савета за трговину
и туризам

веома ниским ценама на примитивним
тезгама (улици, тротоару и испред сточне пијаце) и налазе се ван свих легалних
токова. Допуштајући овај вид трговине,
актуелно општинско руководство купује
социјални мир како од потрошача тако
и од продаваца на овом црном тржишту,
међу којима је и „угледна” професорка
једне пиротске средње школе.
Када је у питању стање у туризму,
не постоји објављен званични извештај
општинске Туристичке организације
о броју туриста који посећују Пирот и
околину. Према подацима Републичког
Завода за статистику у првој половини
ове године, број ноћења на Старој планини смањен је за 11% у односу на исти
период прошле године.
Свакако да и у туризму као једном
од потенцијала економског развоја постоје многе могућности за унапредјење
тренутног стања, које није на задовољавајућем нивоу. ■
Пише:
Олгица Најдановић
координатор Савета
за популацију,
бригу о деци и
социјална питања
за њихово решење. За неверовати је,
рецимо, да из општинског буџета није
издвојен ни динар за поправке у пиротским школама за почетак ове школске
године.
Док детаљан и свеобухватан Програм рада Савета ради не угледа светлост дана, већ припремамо неколико
акција. У току је формирања Инфо сервиса преко кога ће наши стручни људи
у просторијама странке заинтересованима пружати све неопходне информације и потребну помоћ у остваривању
њихових права. ■
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Развој села заснивати на
природним ресурсима
П
ретходна влада није имала слуха за проблеме нашег сељака
и водила је погрешну аграрну
политику. Последице те политике су
велике и бројне; давно саграђене штале и обори данас зврје празни, пашњаци пусти, а десеткован сточни фонд.
Због скупе производње, а ниске цене
на тржишту условљеном непотребним
увозом и малом потражњом због пада
животног стандарда дошло је до демотивисаности и незаинтересованости
пољопривредних произвођача. Таквом
лошом аграрном политиком демотивисани и разочарани млади људи су одлазили са села јер због слабе зараде су
били мало цењени и маргинализовани
у друштву.
Такође, због такве политике нестала су и велика прерађивачка предузећа
широм Србије, а и у Пироту, што је довело до отпуштања радника и сезонске

радне снаге која је углавном била са села. Са нестанком тих предузећа многи
пољ. произвођачи су изгубили сигуран
пласман својих производа јер им је производња била унапред уговорена. Тако је
нестала Нишавска долина која се бавила
откупом дувана од копераната, Млекара,
И.В.К. Пиротекс који се бавио откупом и
производњом вуне, Драгош откупом коже и крзна, Галантекс и други.
Систематски су уништене и десетине земљорадничких задруга на које
су се наслањале на стотине пољ. домаћинстава као коперанти у пољ. производњи. Последица тога је и био одлазак
младих са села, тако да се данас пољопривредом баве претежно старачка
домаћинства што је и потврдио задњи
попис пољ. газдинстава. Тако су готово
нестала и многа села у Пироту и Пиротском округу.
Зато СНС, а посебно Савет за пољо-

Пише:
Драган Симовић
координатор
Савета за
пољопривреду

привреду у Пироту, има тежак и одговоран задатак да поврати поверење
пиротских пољопривредника да наставе да се баве пољопривредном произвидњом и да створи услове како би се
афирмисало село и да се млади људи
почну враћати на село. То је једино могуће, ако се буду стварале задруге, и ако
се произвоћачи међусобно буду удруживали и интересно повезивали, стварајући различите видове асоцијација,
удружења и задруга. Подизање свести
произвођача да не буду један другом
конкурент већ да заједнички наступају
на тржишту како локалном тако и шире.
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Најбрже ће се обновити село ако
развој будемо заснивали на природним
ресурсима нашег краја, знању и вештинама нашег пољопривредника, као и
традицији у преради пољопривредних
производа у сир, урду, качкаваљ, пеглану кобасицу. Наравно са саветом за
културу, туризам и др. полако ће доћи
до афирмисања села.
Као решање Савет за пољопривреду нуди у подршци ревитализације постојећих и оснивања нових задруга и
удружења. Тако је у Пироту формиран
први ,,Задружни савез Пиротског округа ,, чији је задатак боље удруживање и
сарадња између
задруга у округу, како би могло да се
помоћу тих задруга пронађе тржиште и
пласирају већ брендирани производи
широм земље а и света као некада.
Савет за пољопривреду ОО СНС се
залаже за чвршће повезивање произвоћача не само у општинама него и у
округу окупљајући пољ. произвоћаче
из Бабушнице, Беле паланке и Димитровграда око будућих заједничких
пројеката, као и локалних управа за пољопривреду и развој села.
Снагу развоја Савет за пољопри-

Мобинг
У времену у којем живимо, када је
незапосленост достигла алармантне
размере и када су нам приходи недовољни за покривање основних животних потреба, ни већини запослених
није много боље. Запослени доживљавају психичко злостављање на радном
месту у најразличитијим видовима и
облицима. Трпе злостављање јер се
плаше отказа а тај страх је врло реалан.
Психичко злостављање на радном
месту (мобинг) није новост. На њега
наилазимо у свим процесима рада, а у
његовој основи лежи и жеља за влашћу,
потреба за понижавањем других, осећај љубоморе, зависти, мржње.
Мобинг (од енглеског глагола „tu
mob“ - насрнути, навалити на некога)
представља и сексуално узнемиравање, игнорисање, исмевање, претњу,
закидање на заради, насртај на част
и углед, кршење основних људских

вреду и развој села СНС у Пироту види
и у неискоришћеном потенцијалу незапослених младих инжињера пољопривредне , ветеринарске, шумарске и
друге струке.
Развој пољопривреде како је рекао
и наш министар пољопривреде шумарства и водопривреде Драган Гламочанин носиће прераћивачки капацитети

који ће се градити на периферији у руралним крајевима Србије.
Даваће се и субвенције за изградњу
и коришћење система за алтернативне
изворе енергије у пољопривреди (сунчева енергија, енергија ветра и др. ), за
изградњу система за наводњавање, подржава се комасација и арондација земљишта у нашој општини. ■

права. Мобинг покрећу примитивизам
и психопатологија.
Мобер је особа која својим злостављачким понашањем или комуникацијом
најчешће прикрива немоћ у другој
сфери живота (партнерским односима,
браку, родитељству, пријатељству...).
Прошле су три године, од како је
ступио на снагу Закон о спречавању
злостављања на радном месту а у нашој земљи донето свега десетак правоснажних пресуда за мобинг.
Ни у нашој општини мобинг не представља изузетак, али је мало жртава
које се усудјују да о томе проговоре.
У малим срединама у којима је највећи послодавац сама општина, како
у општинској управи, тако и у јавним
предузећима и установама чији је
оснивач, и који представљају „плен“
коалиционог политичког споразума,
жртава злостављања на радном месту
има највише (од 37 жртава које су се
обратиле за помоћ, деветоро је из реалног сектора, а 28 из јавног).
Злостављани у почетку не верује да

је злостављан, касније уочава да су сви
против њега и почиње са преиспитивањем и тражењем кривца у себи, доживљајем властите неспособности и личног обезвређивања.
Једна од стотину жртава мобинга
одлучује на самоубиство, три од сто
једноставно напусте радно место,
док многи трпе озбиљне здравствене
последице са тешким психо-физичким
оштећењима. У коначном збиру, жртве
постају и читаве породице.
Сви случајеви мобинга међусобно се
доста разликују и за помоћ жртвама не
постоји један модел или рецепт. Савком
случају мора се приступити посебно,
јер је реч о људским судбинама, о људима који трпе неправду, шиканирање,
злостављање, малтретирање на послу
и ако то траје дуже може да доведе до
нарушавања здравља (како физичког
тако и менталног).
Да ли сте и Ви жртва злостављања
на радном месту?
Слађана Манчић
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СНС у Пироту доминира на друштвеним мрежама

С

авет за интернет и друштвене
мреже Општинског одбора Српске напредне странке у Пироту
формиран је почетком јула ове године
и одмах је активно почео са радом. Овај
Савет је један од ретких који има свакодневне активности - од праћења дневно актуелних новости и обавештавања
чланства о истим путем друштвених
мрежа (facebook, twitter), фотографисања и снимања активности повереништва СНС у Пироту, преко ажурирања
страначког сајта (pirot.sns.org.rs), па све
до активног учешћа у дизајнирању графичког изгледа страначког билтена који
читате. У рад Савета су укључени врсни
професионалци у својим областима:
професионални фотографи, сниматељи,
графички и веб дизајнери, новинари и
администратори на друштвеним мрежама и сајту странке. Састанци Савета
се редовно одржавају једном месечно,
а по потреби и чешће, у зависности од
активности у самој странци које би требало да се пропрате.
Промоција политичких идеја преко
друштвених мрежа, пре свега Фејсбука
и Твитера, у свету је последњих година
доживела невероватну експанзију, јер
се политика све више из „реалног света”
сели у виртуелни, а друштвене мреже у
будућности би умногоме могле допринети повећању подршке пред изборе и
у комуникацији с јавношћу. Српска напредна странка је то прва у Србији увидела, и почев од врха странке, па преко
осталих градских, општинских и месних
одбора, своје активности и политичке

Са једног од састанака Савета за интернет и друштвене мреже
идеје свакодневно презентује свим грађанима који користе друштвене мреже.
Традиционална кампања, која обухвата
лепљење плаката у будућности неће бити толико актуелна и изгубиће на значају, а политичари ће све више користити
интернет као средство директне комуникације са бирачима. Странке на изборима неће побеђивати због интернет
презентације својих идеја, али без њега
сигурно неће ни добити очекивану подршку. На друштвеним мрежама постоји директна повезаност са гласачима
и најбоље се може чути и осетити шта
они мисле, њихове критике, замерке,
похвале и на основу тога у свом раду исправити грешке. Управо ова могућност
двосмерне комуникације са грађанима
Пирота је разлог наше свакодневне ак-

тивности на друштвеним мрежама.
Друштвене мреже као нови облици
комуникације обезбеђују двосмерну, директну комуникацију са грађанима, али
то како у Пироту, тако и у целој Србији још
није заживело на начин на који би требало. Вероватно ће се у блиској будућности
по том питању нешто променити и политичка партија која то прва увиди и прихвати, сигурно побеђује у „виртуелном
свету”, а самим тим и у реалном.
Српска напредна странка у Пироту,
осим званичног сајта (pirot.sns.org.rs)
има и званични Твитер налог (https://
twitter.com/SNS_Pirot) као и званичну
Фејсбук страницу (www.facebook.com/
sns.pirot) и Фејсбук профил (www.
facebook.com/sns.opstinski.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
поменутих друштвених мрежа изнесу
своје предлоге, сугестије и критике у
вези са радом странке. ■

Пише:
Владан Ристић
Координатор
Савета за интернет
и друштвене мреже
ОО СНС Пирот

