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еома ми је драго што је
Општински одбор Српске
напредне странке у Пироту покренуо страначки билтен.
Желим да поздравим вашу иницијативу да обавештавате грађане о ономе што сви ми заједно
радимо, о свакодневним напорима које улажемо, како бисмо
од наше драге земље, која је
годинама уништавана и пљачкана, створили здраву, модерну и
успешну дражву. Драго ми је што
имате воље да мењате, радите и
покренете ствари са мртве тачке.
Свестан сам тога да је ситуација посебно тешка на југу Србије, одакле се,
према статистици, због незапослености и лоших економских услова, сваког
дана исели више од 30 људи, где је најнижа просечна плата у држави, где
живи свега 13 одсто становника Србије, и то оних најстаријих, јер су млади
одавно отишли у иностранство или у веће градове.
Од претходних власти, наследили смо уништену земљу и велико сиромаштво, посебно у овим крајевима. Али, не мора тако да буде. Не желим
да Србија живи више тако, не желим да Пирот живи тако, не желим да југ
полако умире.
Свакога дана, од јутра до мрака, радимо на томе да покренемо економију . У том циљу урадили смо и реконструкцију Владе Србије, поставили
смо нове министре у кључне економске ресоре, довели стране саветнике,
људе са много искуства и знања, и нашу метафоричну пречку за скок увис поставили још више.
Увелико радимо на стратегији како да се привуку инвестиције на југ Србије, да би се запослили људи и покренула привреда најсиромашнијег дела
земље.
Желим да вам кажем да ћемо наћи начина да се изборимо са економским проблемима, колико год то тешко било. Доказали смо да се не исплати красти, сада морамо доказати да се исплати радити. Успећемо јер смо
вредан и поштен народ. Желим да вас позовем да дате свој допринос, да
заједно радимо и градимо нашу Србију.
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► АКТУЕЛНО

Нађите слуха за привреду
У Спортској хали Кеј, од 18. до 20. октобра, након две године паузе, одржан је
трећи Сајам роба и услуга Пиротског округа. На 400 метара квадратних представило се 72 излагача из селе Србије. Сајам
је свечано отворио државни секретар у
Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе Драган Стевановић.
– Оно због чега сам ја данас овде у
потпуности је компатибилно са новом политиком регионалног развоја која ће бити
изражена кроз Национални програм регионалног развоја, а једна од основних максима тог програма ће бити да не треба више
ви са периферије да долазите у Београд,
већ ће централне власти долазити код вас,
саслушати вас и разговарати са вама. Ова
манифестација је прилика да ваше вредности и предности данас промовишете и
представите, и да се из тога изроди неки
нови посао. Сваки нови посао створиће додатну вредност, локалне самоуправе имаће
више новца у својим буџетима, људи који
овде живе моћи ће да више зарађују и свима ће бити боље. Ви, господо привредници,
немојте да се либите да вучете председнике општина за рукав, будите агресивни у
својим захтевима, а ви, господо представници локалне власти, немојте да будете глуви
на те позиве, седите и разговарајте са онима
од којих живите, и ја и ви и цео јавни сектор.
Нађите слуха за привреду, будите у функцији
привреде – казао је Стевановић и изразио
задовољство што је иницијатива за одржавање Сајма потекла из Управног округа.
Он је најавио да ће Министарство
регионалног развоја кроз промене закона дати већи значај управним окрузима
и да ће се прекинути са праксом доделе
средстава локалним самоуправама по
партијској линији.

Драган Стевановић, државни секретар у Министарству
регионалног развоја и локалне самоуправе
– Окрузи неће више бити само слово
на папиру, већ институција која ћа апсолутно бити у функцији промоције и спровођења политике регионалног развоја. За
такве промене неопходно је време, али
смо коначно као влада почели да размишљамо на другачији начин. Мислим
да ће бити могуће то успоставити и спровести. Нови људи у министарству радиће
другачије него до сада. Рецимо, ево, у
наредној години средства Министарства
регионалног развоја неће бити доступна
политичким пројектима, неће се средства
додељивати зато овој или оној општини
зато што су њени председници чланови
странке из које је и министар, као што је то
до сада био случај. Не, новац ће се трошити рационално, подржаваће се капитални
пројекти, пројекти који ће бити искључиво у фунцкији отварања нових радних
места и стварања бољег привредног и
социјалног амбијента у држави. Већ то гарантује да ће ствари у наредним годинама

бити другачије. Неће бити расипништва,
оно са чиме располажемо трошићемо рационално – нагласио је Стевановић који је
са начелником Пиротског округа др Александром С. Ћирићем пресекао врпцу и
свечано отворио Сајам роба и услуга.
– Када сам пре три месеца спровео
иницијативу за реактивирање Сајма роба
и услуга, који је, нажалост, претходне две
године био обустављен, помало сам стрепео. Међутим, на моје задовољство, после
већ недељу дана разговора са представницима све четири општине који су максимално дали подршку, Националног тржишта роба и услуга и Привредне коморе
Србије која ј покровитељ сајма, врло брзо
сам дошао у могућност да именујем организациони одбор. На моје задовољство,
од овог тренутка овај сајам постаје традиционалан – казао је Ћирић.
Отварању Сајма присуствовали су
председници општина Димитровград,
Бела Паланка и Бабушница, председник
Привредне коморе општине Монтана у
Бугарској Ангел Ангелов, потпредседник
Привредне коморе Србије Раша Ристивојевић, директор Инспектората рада у
Министарству рада, социјалне политике и запошљавања Драгољуб Пеурача и
народни посланик из Пирота Радмило
Костић. Сајам су организовали Пиротски
округ, све четири општине Округа и Национално тржиште роба и услуга, а покровитељ је Привредна комора Србије. ■
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► АКТУЕЛНО
Одборници СНС нису за поскупљење грејања и нову партизацију јавних предузећа

Погрешне одлуке власти у Пироту

Н

а седници СО Пирот која је одржана у петак 4. октобра владајућа
већина у СО Пирот, коју чине УРС,
СПС, ДС и Пиротски напредњаци, одлучила је да настави са вређањем Пироћанаца.
Наиме, већина је усвојила Извештај о извршењу Буџета Општине Пирот у којем се
види да је власт само трошила новац свих
грађана Пирота, а ништа није уложила у развој и отварање нових радних места за шта се
залаже Српска напредна странка у Пироту.
Одборничка група СНС, предвођена Димитријем Видановићем, оштро је критиковала
поменути Извештај и оценила да је Буџет
Општине Пирот потрошачки. Бобан Ранђеловић, одборник, приговорио је локалној
власти да погрешно троши новац из Буџета.
– Нећу вам овог пута говорити о томе
како трошите буџетски новац на скупе ау-

томобиле, на стручну литературу, на репрезентацију, иако сте се ових дана жалили
да неко хоће да забрани да пијете кафу.
Далеко од тога, немамо ништа против кафе,
али итекако имамо против ваших ноћних
теревенки на службеном путу о трошку
пореских обавезника. Нећу да причам ни
о томе како сте Општину Пирот задужили
кредитима, јер то је већ речено и свима је
јасно. Желим да изразим жаљење што нисте прихватили наш предлог пре усвање
Буџета да се формира Фонд за развој привреде из кога би се субвенционисали порези на зараде. Тим путем је кренуо нови
министар привреде – обратио се одборник СНС Бобан Ранђеловић председнику
општине Пирот Владану Васићу.
Највише буре изазаво је предлог СПСа и ЈП „Градска топлана“ о повећању цене

Димитрије Видановић, шеф одборничке групе СНС

грејања за 15 одсто. Шеф одборничке групе СНС Димитрије Видановић рекао је да
се оваквом одлуком покрива лоше пословање тог предузећа.
– Изједначавањем наплате грејања по
утрошку и паушално признали сте да нисте спремни на тарифни систем наплате.
Само сте направили да цена поскупи за 15
одсто што представља додатан ударац на
кућне буџете многих Пироћанаца – рекао
је Димитрије Видановић.
А Бобан Ранђеловић је казао да Топлана послује са губитком од 34 милиона
динара, да су на крају прошле године
краткорочне обавезе предузећа биле 425
милиона динара, од тога 380 из пословања, а око 50 финансијских обавеза. Наплата Топлане у току ове године може бити
од 280 до 330 милиона динара.
– То је проузроковало блокаду предузећа од 15 дана у августу ове године
– рекао је Ранђеловић и питао надлежне
да објасне зашто је ЈП „Градска топлана“ у
тако лошој финансијској ситуацији. Међутим, одборници су остали без одговора.
Уследила је тачка дневног реда именовања директора јавних предизећа. Димитрије Видановић је критиковао одлуку
локалне власти о именовању нових директора у четири јавна предузећа.
– УРС и његов лидер причали су у
току предизборне кампање о департизацији у јавним предузећима. Сада када је
након конкурса УРС-ова власт у Пироту
имала прилику да покаже да се заиста
залаже за департизацију дешава се да на
функцијама остају стари кадрови управо
политичких партија на власти – рекао је
Димитрије Видановић
На предлог одборничке групе СНС
усвојен је амандман на Одлуку о критеријумима и поступку додела средстава
из Буџета Општине Пирот за финансирање и суфинансирање пројеката од
јавног интереса. Амандмани су се односили на то да чланови комисије који одлучују који ће се пројекти финансирати,
и са њима повезaна лица, не могу бити
аутори, коаутори, нити реализатори
пројеката од јавног интереса. Такође,
усвојен је и амандман да чланови комисије немају право реизбора. ►

Гласник ОО СНС Пирот| 5

► АКТУЕЛНО

Одборници Бобан Ранђеловић и Ковиљка Стаменовић
Као допуну дневног реда СНС је предложила Покретање одговорности против
надлежних у Општини, Дирекцији и бившем Фонду за грађевиснко земљиште
због лошег квалитета штампаног бетона
који се распада на Тргу пиротских ратника и Тргу пиротских ослободилаца чиме
су оштећени грађани Пирота. Владајућа
већина предвођена Владаном Васићем,
кога СНС сматра директно одговорним за
овај проблем, одбацила је предлог.
Претпоследња седница СО Пирот је
била одржана 5. јула 2013. године, што
говори да локална власт у Пироту користи законску могућност да у крајњи

час одржи седницу СО. Ретко одржавање седница СО Пирот говори о страху владајуће коалиције од опозиције
предвођене СНС-ом која је у последње
време веома активна и аргументовано критикује погрешне потезе власти.
Имајући у виду да већина пиротских
медија бојкотује чланове одборничке
групе Српске напредне странке и да је
једина прилика да се њихов глас разума чује у етру управо на седницама СО
Пирот, не чуди потез владајуће већине
у Пироту предвођене Уједињеним региониома Србије да користе задњи дан за
одржавање седнице. ■

Одборници Снежана Јовановић, Зоран Петровић и Владан Ристић

Душан Митић
у одборничкој
групи СНС

Одборничкој групи Српске напредне странке у СО Пирот приступило је
двоје одборника Покрета за Пирот –
Душан Митић и др Гизела Куриљ, након дужих преговора које је са њима
водила Странка. Након одласка двоје
одборника у јулу, одборничка група
СНС сада поново има 10 чланова.
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► ОБРАЋАЊЕ
Радмило Костић, дипломирани економиста
Актуелни повереник ОО СНС у Пироту и народни посланик у Народној
Скупштини Републике Србије од 30. 10. 2012.
Чланство у одборима:
• Одбор за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава ( члан )
• Одбор за просторно планирање, саобраћај, инфраструктуру и телекомуникације ( заменик члана )
Чланство у групама пријатељства:
Естонија ( председник ), Канада, Бразил, Кина, Кипар, Куба, Русија, Хрватска,
Црна Гора и Туркменистан

П

ре свега бих желео да изразим задовољство да Повереништво ОО
СНС у Пироту, као највећа политичка организација у нашем округу, први
пут покреће, кроз информатор, овакав начин комуникације са грађанима. Наш циљ је
да рад и политичко деловање Одбора у Пироту буде доступно што ширем кругу људи
и да оваквим начином комуникације са
грађанима побољшамо и унапредимо свој
рад, да добијамо сугестије и препоруке и да
припремимо странку за преузимање одго-

ворности у вођењу локалне самоуправе.
Српска напредна странка у Пироту
има више од 3.200 чланова. Повереништво
је организовано кроз 47 повереништва
месних одбора и 19 стручних савета. У рад
стручних савета укључено је више од 200
људи различитих профила и занимања.
Веома брзо нас очекују унутарстраначки
избори на којима ће бити изабран нов
Општински одбор СНС у Пироту.
У протеклих годину дана, као народни
посланик, активно сам учествовао у раду

народне скупштине, како у пленуму тако
и у ресорним одборима. До сада сам неколико пута дискутувао углавном када су
на дневном реду били закони из економских области. Потрудићу се да у наредном
периоду будем још активнији како бих на
још бољи начин представљао свој крај.
Поред рада у Прламенту, на сваки захтев за
помоћ и појединаца и предузећа из нашег
краја изашао сам у сусрет који се огледа у
успостављању контаката са појединим министарствима, јавним предузећима и отварање канцеларије народног посланика.
Изразито тешка економска ситуација
у којој је наша земља, а све због неодговорног вођења и економије и политике
у протеклих десетак година, тражи од
сваког појединца да уложи максималне
напоре како би што пре наше друштво
кренуло напред. Захваљујући овој влади
у којој је стожер Српска напредна станка,
неки процеси добијају замајац који обећава али и обавезује да се тако настави.
Предложене оштре економске мере
Министарства финансија и Владе Републике Србије, које политички нимало нису
корисне, као и радикална реформа Јавног
сектора, као и коначно решавање проблема 179 предузећа у реструктуирању,
као и наставак енергичне борбе против
корупције и организованог криминала,
као и реформа пореског система, као и
реформа пензионог фонда, показују да
постоји јасан дугорочни циљ који је зацртала ова Влада. За све ово потребна је
подршка народа, сваког појединца нашег
друштва који жели опоравак државе.
Свима је јасно да је локомотива неопходних промена у Србији председник СНСа Александар Вучић, који својим радом и
примером показује да Србија има наде. ■
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► ОБРАЋАЊЕ

Поштовани
чланови СНС,

О

дборничка група Српске напредне странке у Скупштини општине
Пирот има 10 одборника и представља најјачу опозициону странку. Запажени критички наступи одорника СНС
показају да локална власт по први пут има
праву опозицију, која снагом аргумената
указује на све погрешне одлуке већине
у СО. Веома је важно да у наредном периоду СНС настави са оштром критиком
према власти, али и понуди своја решења
за бројне проблеме који муче грађане
Пирота. Само на тај начин Пироћанци ће
препознати да је Странка спремна да води
општину Пирот након следећих избора.
А шта је потребно Пироћанцима и шта
ми нудимо? На првом месту отварање нових радних места уз помоћ општинског
Фонда за развој привреде који планирамо да оснујемо. Из њега би средства била
усмерена директно у пословање предузећа у реалном сектору. Желимо да направимо повољан амбијент за отварање
нових малих и средњих предузећа која би
имала подршку од локалне самоуправе
у многим сегментима пословања. Други,
ако не и важнији, напор који морамо учинити јесте довести корупцију у локалној
администрацији и јавним предузећима
и установама чији је оснивач Општина на минималну меру. Знамо да потрошња
свог буџетског новца мора бити под лупом јавности. Да ли ћемо поставити „семафор“, како то неупућени кажу, или ћемо
направити интернет портал и монитор у
граду на којем ће грађани моћи да прате
кретање њихових пара, свеједно је.
Важно је да бирачи буду свесни овог
проблема и не дозволе ни једном председнику општине, директору Дирекције
или директору Предшколске устанве да
троше новац без тендера и одговарајућих
процедура. Не смемо више дозволити да
нам образи црвене зато што Државни ревизор покреће кривичне пријаве против
председника свих грађана Пирота због
злоупотреба у буџету. Пироћанци су једни
од најпоштенијих људи, етикета „Шојића“
нам не треба и не заслужујемо је.
Локални властодршсци имали су читаву деценију да покажу шта знају и колико
могу. Након десет година резултати њихове владавине у Пироту видљиви су на

сваком кораку – из године у годину све
је мање запослених Пироћанаца, мање је
и предузећа и предузетника, али се зато
драстично повећао број сиромашних и
социјално угрожених. Суочени са тим да
нема посла, све више младих одлази из
свог родног града у потрази за радним
местом и бољим животом. И док Пирот
полако умире, а велика већина оних који
су остали да живе у њему једва саставља
крај с крајем, локална власт за то време

од тешко зарађеног новца Пироћанаца
троши милионе евра на прескупе грађевинске радове и мегаломанске пројекте попут затвореног базена који ће нам
представљати омчу око врата у наредним
годинама или куповину суперлуксузних
аутомобила које општински функционери злоупотребљавају у приватне сврхе. А
након избацивања Млађана Динкића из
Владе Србије, његов пулен који се налази
на челу наше општине остао је обезглављен и без упоришта у Београду, а Пирот
препуштен сам себи и без могућности да
излобира додатна средства из републичког буџета.
Треба бити искрен и рећи да за тих
протеклих десет година локална власт и
није имала праву алтернативу. На срећу,
сада су се коначно уједнили људи у СНС-у
способни да воде Пирот.
Драги пријатељи, напредњаци, потребно је рећи да смо спремни за најодговорније задатке на челу општине, да за то
имамо потенцијала, а пре свега подршку
у вама. Без ваше вере и подршке сви напори да учинимо Пирот бољим местом за
живот остали би неуспешни. Верујемо да
ћемо успети да направимо јак Општински
одбор Странке са јасни циљем – да убрзо
покажемо Пироћанцима да смо спремни
да се боримо за њих. ■
Димитрије Видановић, шеф
одборничке групе СНС у СО Пирот
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► УКАЗУЈЕМО

Комунални проблеми на
█ Где је тротоар?!
Највећи комунални проблем у насељима Гњилан и Нова болница јесте безбедност деце, пешака и осталих учесника
у саобраћају због незавршеног магистралног пута Пирот – Бабушница. На том путу
кроз насеље у дужини од 2 километра
лоше је и осветљење, а на појединим местима га чак и нема. Повереништво месног
одбора СНС Нова болница и Гњилан апелује на надлежне да реше овај проблем.
Данијела Младеновић,
МО Нова болница и Гњилан

█ Језеро испод

подвожњака

У насељу Радин До већ дуже време
постоји проблем са задржавањем воде
после кише у близини подвожњака, поред
Слободне зоне. Наиме, када падне киша у
улици која води од насеља ка улици Николе Пашића створи се право језеро преко
којег се може проћи само возилом или у
рибарским чизмама. Повереништво Месног одбора СНС Радин До 1 апелује на локалну самоуправу да овај проблем грађана реши. Постоје технички услови да се
атмосферска вода одведе у канализацију,
која пролази испод тог дела улице или да
се очисти канал поред, до пропусне цеви
у улици Николе Пашића.
Јован Голубовић МО Радин До 1

█ Опасна

раскрсница!

Раскрсница улица Лава Толстоја и Стевана Сремца која се налази поред тржног
центра АТП представља велику опасност
за пешаке и возаче због немара локалних власти да реши проблем који постоји
више од 20 година. Сведоци смо да се
због лоше сигнализације, брзине којом се
крећу возила и непрегледности догађају

врло често саобраћајне незгоде са тешким последицама. Станари ових улица су
сведоци свега овога и више пута су апеловали на надлежне да реше овај велики
проблем. Српска напредна странка у Пироту захтева од надлежних општинских
органа и служби да реши овај проблем
док се није догодио неки трагични случај.
Зоран Видановић, МО Барје 1

█ Лоша улична

расвета

Новоизграђена расвета у улици Стевана Стремца и Лава Толстоја не функци-

онише како треба јер се често дешава да
у вечерњим часовима светла или не раде
или се пале и гасе повремено. Овај проблем нико није покушао да реши, као ни
проблем тротоара и асфалтираних улица
које нису урађене по стандардима.
Зоран Видановић, МО Барје 1

█ Брука са

затвореном
градском пијацом

Затворена градска пијаца која се налази поред тржног центра АТП и маркета
„MAXI“ изграђена је пре неколико година.
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► УКАЗУЈЕМО

које указују месни одбори

Од стране локалне самоуправе најављивана је као велика инвестиција која је коштала грађане Пирота близу милион евра.
Међутим, сада је заборављена и сада се у
њој налази кинеска продавница.
Локална самоуправа и ЈП „Комуналац“, нису били у стању да овај објекат
оспособе за намену за коју је и изграђена
правдајући се да нису могли да приволе
произвођаче пољопривредних производа да продају своје производе због дугогодишњих навика и традиције.
Најлакше је кривицу за неуспели
пројекат пребацити на грађане, али она
ипак лежи у појединцима који представљају локлану самоуправу и ЈП „Комуналац“. Ово је јединствен пример у Србији
да новоизграђена градска пијаца не функционише.
С друге стране, на зеленој пијаци у

Тијабари сведоци смо великих гужви, чак
се пољопривредни производи продају на
улицама, тротоарима и оближњем парку
што је недопустиво у двадесет првом веку.
Због тога СНС позива одговорне да
изађу у јавност и објасне грађанима Пирота због чега не ради затворена градска
пијаца. СНС има идеју за решење овог
проблема.
Зоран Видановић, МО Барје 1

█ Мали мост
Када би Мали мост могао да говори, да
ли сте се запитали шта би нам рекао? „Градили сте ме у дуплом року изградње него
што је планирано. Почео сам да пропадам,
а да још нисам завршен. Ко је дао употреб-

ну дозволу? Да вас питам ко ће бити одговоран ако се неко од пешака повреди на
израслинама од каблова и громобранских
шипки који се налазе насред тротоара на
мосту. Мост је оптерећен тампоном од 30
до 40 cm на врху лука, па вас питам: зар
није могла цела конструкција лука да буде
подигнута? Ко је погрешио, пројектант
или извођач радова? Са моста имамо диван поглед на Градашничку реку за коју
се бринете само на Дан екологије када
треба да се сликате за медије и обмањујете јавност као велики душебрижници за
чисту животну средину. Још пре 50 година
грађани су знали да изграде таложнике на
Градашничкој реци како не би наносила
шодер кад набуја. Па вас питам колико
кошта чишћење шодера из корита реке?
Од моста узводно, ЈП „Комуналац“ је бетонирао место за контејнере које сте порушили заједно са тротоаром за пешаке.
Ни тротоар ни место за контејнере нисте
изградили до данашњег дана. Пешаци вам
иду коловозом, а контејнери су на тротоару за пешаке. Срамота!
Божидар Гошић,
координатор МО Тијабара

█ Понор без воде и

ускоро без пута

Понор је једно од ретких села у пиротској општини у којима још има младих људи
и деце. У Понору ради основна школа у коју
иде 16 ђака. Пуно средњошколаца и радника свакодневно путује у Пирот. Међутим,
мештане Понора муче два велика проблема која могу утицати да убрзо село остане
и без оно мало младих који тренутно живе
у њему. Воде нема довољно већ годинама.
Вода се дотерује из Пирота у цистернама.
Замислите како изгледа живот без воде у
селу на почетку 21. века! Други проблем
је лош пут који је на појединим местима у
потпуности уништен и неупотребљив. Већ
неколико година уназад, због каменолома
и асфалтне базе, тешки камиони пролазе
тим путем и уништили су пут.
Жикица Ђорђевић
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► АКТЕЛНО
Ново руководство пиротске болнице бори се са наслеђеним проблемима

Смањена дуговања болнице

П

овереништво СНС у Пироту 16.
септембра одржало је конференцију за новинаре, а тема је била
стање у пиротском здравству. Координатор Савета за здравство СНС Александар С. Ћирић казао је да у српском, а самим тим и пиротском здравству постоје
озбиљни проблеми, а да је највећи број
њих настао у време када је министар
здравља био Томица Милосављевић.
Према његовим речима, актуелна влада
интезивно ради на томе да пацијентима
омогући адекватан медицински третман.
– Посебно бих се осврнуо на оно што
се десило са стоматологијом. Покушали
су да уведу стоматологе у тржишне токове, али им нису помогли у томе. Тако да
су стоматолози широм земље, посебно у
нашем Округу, незадовољни и оштећени.
Десетак и више стоматолога врло тешко
примају плату и не добијају је на време –
казао је Ћирић.
Директор Опште болнице Пирот др
Горан Петровић казао је да ново руководство покушава на све начине да се избори
са наслеђеним проблемима, те да је у том
смислу у претходном периоду учињено
много тога позитивног.

– Ново руководство успело је у претходном периоду да смањи дуговања Болнице за 6,5 милиона динара, са 88,9 колико смо затекли на 83,4 милиона динара.
Просторне промене су завршене у Болници. Спојени су Очно и Ушно одељење, а на
уштрб њих Ортопедија је добила две нове
собе, јер је у плану да се следеће године
уведе операција вештачких колена. Уколико добијемо сагласност министарства
за увођење те методе, бићемо међу првима ван Београда који то раде. Урологија
је враћена у простор где је и била, тако
да је оформљена ендоскопска сала и на
тај начин се спречавају интрахоспиталне
инфекције. Завршавају се грађевински радови на јединици за палијативно збрињавање пацијената. Болница Пирот је у
склопу пројекта министарства и ЕУ међу
четири болнице у Србији које спроводе
тзв. јединице за палијативно збрињавање.
До краја месеца радови ће бити завршени,
опрема је већ стигла, тако да ће пацијенти
у терминалним стадијумима болести бити
збринути на адекватан начин. У току је и
реконструкција грејања, машинска служба и технички одсек завршавају своје обавезе, стигло је око 150 радијатора. Надамо

се да ћемо следећу грејну сезону пацијенти и ми провести у топлијим просторијама
– казао је др Петровић.
Он је поново истакао и да се ова здравствена установа суочава са кадровским
проблемима, због одласка појединих лекара у пензију и недостатка специјалиста, што
је последица лоше вођене кадровске политике претходног руководства Болнице.
Др Сава Ранчић, помоћник директора
Болнице за стручна питања, најавио је и
нови протокол о сарадњи између Дома
здравља и Болнице, који предвиђа да пацијенти морају да имају упут Дома здравља за Пријемно одељење у Болници.
– Ради се протокол и зна се пут пацијента од одабраног лекара до стационара. Од сада ће сваки пацијент само са упутом из Хитне службе ван радног времена
моћи да се јави на Пријемно одељење.
Без упута из Хитне службе пријем неће
бити могућ, осим у случају ако је пацијенту угрожен живот. Набавком опреме коју
је директор поменуо ми ћемо значајно
побољшати квалитет услуга у Болници.
Смањићемо листе чекања, она је већ
смањена у служби за радиологију – прецизирао је др Ранчић. ■

др Горан Петровић, Радмило Костић повереник СНС у Пироту, др Александар Ћирић и др Сава Ранчић
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► МЕСНИ ОДБОРИ
Узели им новац, а нису асфалтирали пут

Општинска власт преварила мештане Рагодеша
Мештани старопланинског села Рагодеш у четвртак 3. октобра организовали
су протест због тога што општинска власт
није испунила обећање дато још 2010. године да асфалтира деоницу пута до села
од 1.700 метара, за коју су сами мештани
прикупили 12 хиљада евра. Од пет километара пута од Темске до Рагодеша ова
трећина није пресвучена новим асфалтом
и у катастрофалном је стању, што знатно
отежава живот у селу. Немамо воду, немамо продавницу, улична расвета је стално
у квару, лекар не долази редовно, а због
лошег пута ће престати да саобраћа и аутобус, кажу мештани.
– Ми смо 2010. године покренули
иницијативу за реновирање пута, а да
би почели радови село је условљено да
прикупи новац од својих мештана и да
се удружимо са Фондом за грађевинско
земљиште. Ми смо сакупили 12.000 евра,
а асфалтиран је само део пута у дужини
од 1,5 километара од Рагодеша према
Темској и 1,7 километара од Темске. Дато
обећање да ће новим асфалтом бити
пресвучена и преостала деоница од 1,7
километара ни после три године још није
испуњено. Мештани Рагодеша осећају се
превареним и изиграним и питају локалну власт где је прикупљени новац и шта
је са датим обећањем. У неким селима су
по два пута асфалтирани путеви. Да ли
смо ми грађани другог реда? Да ли је то
брига локалне власти за очување старопланинских села? Десетак пута смо ишли
код директора Фонда, а он није желео да
нас прими. Највећи проблем је настао у
предизборној кампањи 2011. године када
је председник општине Васић послао
своје људе, међутим нико их није сачекао

и чујемо да се због тога наљутио. Остварио је и лош изборни резултат и он је онда
Рагодеш отписао. Ово село нема основне
услове за живот јер нема воду, нема продавницу, улично осветљење је стално у
квару и што је најважније немамо пут до
села – каже Јевремовић.
У Рагодешу је остало стотинак, углавном старијих, мештана. Кажу да због лошег пута лекар не долази редовно у село,
а страхују и да ће аутобус који саобраћа
два пута недељно престати да превози
путнике.
– Од уста смо одвајали паре за пут, а
они га нису поправили. Ми смо стари,
немамо где да идемо. Доктор дође једне
среде, па друге не дође. Зими кад падне
снег не може да се пробије до села – жали
се осамдесетдвогодишња старица Милица Крстић.
Споменка Станковић објашњава да
мештани Рагодеша „живе као у средњем
веку”.
– Овде је све проблем, нема основних
услова за живот. У селу су махом стари и
болесни људи, а дешава се да доктор не
дође и по неколико месеци. Пут је у катастрофалном стању, па аутопревозник
хоће да укине линију. Кад падне снег, једва се некако пробијемо до села. Од јуна
није било воде, сналазили смо се и точили
воду са извора у кантама. Нема ни уличне
расвете. Чим падне мрак сви се набију у

кућу, јер се не види прст пред оком. Нема
ни продавнице, а човек из Темске који
средом доноси хлеб и остале намиринице наплаћује их папрено, па ионако мале
пензије још мање вреде. Свако ко је могао
побегао је из села. Остали су само стари
и они који су морали, а о њима нико не
брине – каже Споменка.

Шеф одборничке групе СНС у СО Пирот Димитрије Видановић присуствовао
је протестном окупљању мештана Рагодеша како би им пружио подршку. Том
приликом је казао да ће у оквиру својих
могућности утицати код надлежних да се
проблеми реше.
– Ка многим селима путеви су асфалтирани само о трошку локалне самоуправе, без учешћа мештана. Овде сте ви сами
дали иницијативу и новац за пут, а пута
нема. Разумемо вас када кажете да сте
преварени и зато ћемо се потрудити да
решимо проблем – рекао је Видановић. ■
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СНС за јачање економије у Пироту

Како лечити болесно здравство

авет за економију Повереништва СНС Пирот формиран је почетком јула ове године са циљем да се грађанима Пирота и локалној
власти презентује стање пиротске економије као и да се понуде
конкретне идеје и мере како би се зауставио суноврат пиротске привреде.
Савет чине искусни, високообразовни људи који имају запажене резултате на пословима којим се баве или су се бавили, људи који су спремни
да се ухвате у коштац са свим проблемима који гуше пиротску економију.
Потпуно свесни окружења у коме се налазимо као и економске кризе која је оставила немерљиве последице на српску економију сматрамо да може и мора много више да се уради за пиротску економију и да
локална власт није смела да дозволи да у целом региону, Пирот постане општина која је у задњих пет година изгубила трћину радних места,
општина у којој је драстично повећан број корисника социјалне помоћи
и народне кухиње, општина која има најнеповољнији однос између угашених и новоотворених предузетничких радњи и предузећа. У Економском савету сматрамо да бављење градском економијом са позиције
локлане власти не може и не сме да се своди на фаворизовање неколико привредних субјеката зарад личних интереса него на свеобухватно
посматрање проблема који гуше економију и решавање истих. Овакав
однос локалне власти према економији обесхрабрио је све младе људе,
искусне и образоване људе са добрим идејама да започну сопствени
бизнис, уништио је предузетнички дух, довео до тога да сан сваког младог и образованог човека буде запослење у неком од локалних јавних
предузећа са сигурном платом и могућношћу брзог напредовања уз
мало рада и мало политичке послушности. Овакву економску политику,
сматрамо погрешном и погубном за сваки аспект живота у нашем граду и стога ћемо се залагати да приоритет ове и сваке следеће локалне
власти буде јачање пиротске економије, а не трошење пара грађана на
прескупе и неквалитететне инфраструктурне пројекте.
Након разговора чланова Савета за економију Повереништва СНС
Пирот са бројним предузетницима и предузећима као и са грађанима
који имају идеје и пројекте за покретање сопственог бизниса препознали смо део проблема који им отежавају пословање и реализацију
планова и одлучили да отворимо врата свим грађанима и упознамо их:
• са начином и трошковима отварања предузетничке радње или
предузећа,
• обавезама око пословних књига које треба да воде,
• подршку приликом израде пословних планова,
• процену ризика њихових идеја,
• упућивање на разне фондове и акције Републике Србије које подржавају и стимулишу одређене делатности.

драви грађани су основ развоја и напретка сваке
земље. У том смислу, улагање у здравствену заштиту
није облик потрошње већ инвестиција. На здравље
треба гледати као на највећи национални ресурс.
Какво је стање? Крах и колапс политике здравствене заштите
настао је због неостваривања готово ни једног циља које је Влада
Републике Србије утврдила 2002. године. Неплански развој, намерне обмане и корупција довели су до лошег здравствног стања
нације, беле куге и рушења достојанства здравствених радника.
Кредитна задуживања за информациони систем на нивоу републике: 60 милиона евра, за клиничке центре који
тек сада почињу да се граде. Oдговорни? Томица Милосављевић и УРС-ова здравствена политика. Аферу „вакцине“
нисмо заборавили.
Запошљенима у стоматолошкој здравственој заштити
држава дугује преко 5 милиона евра због нестручног упутства Министарства здравља које је омогућило да се зараде
запошљених обрачунавају по неуставним правилницима
које су писали нестручни људи.
Стање здравства у Пироту које је затечено, на жалост
одражава стање у држави.
Позитивни помаци се ипак назиру са доласком новог руководства у Пиротску болницу. Дуг од 89 милиона динара је
за 5 месеци умањен за 6,5 милиона. Бројни апарати су стигли
у болницу: апарат за анестезију са мониторингом, најновије
генерације, пулсни оксиметар, два портабилна аспиратора,
колор-доплер ултразвук, микроскоп са HD-камером високе
резолуције...
Остале здравствене институције у Пиротском округу су
у све лошијем стању.
Шта бисмо могли да покушамо у смислу лечења здравственог система на свим нивоима у земљи? Један мали део
конкретних предлога је следећи:
- Конкретним економско-финансијским инструментима
треба мобилисати увођење приватног капитала у инвестиције
у здравству.
- Изједначити приватни и друштвени сектор.
- Ставити пацијента у центар система здравствене заштите и то посебно осетљиве поулационе групе: деца, труднице,
лица са посебним потребама.
- Донети пакет антикорупцијских мера и закона, закон
о лекарима, закон о стоматолозима, закон о медицинским
сестрама, о апотекарима, о коморама, нови закон о заштити
права пацијената, где ће заштитници права убудуће радити
при министарству здравља и РФЗО.
- Унапређење едукације кадрова кроз електронске информационе форме
То је само мали део од многобројних
активности и задатака које ће Савет за
здравство СНС настојати да испуни, а у
крајњем циљу искорењивања беле куге.

С

Уверени смо да ћемо преко наших представника у локалном
парламенту успети да убедимо Локалну власт и грађане Пирота да је:
• неопходно издвајање значајнијих средстава у буџету за подршку малим и средњим предузећима ,
• неопходна стимулација за новоотворена предузећа нарочито у
првој години пословања када оваква предузећа немају подршку пословних банака,
• неопходно стимулисати запошљавање давањем разних субвенција
Братислав Ћирић, координатор
Савета за економију
ОО СНС Пирот

З

др Александар Ћирић,
координатор Савета за здравство
ОО СНС Пирот
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Памет у главу

У

предстојећем периоду део активности Савета за културу СНС
Пирот биће усмерен на избор новог директора галерије „Чедомир Крстић“ у Пироту. С обзиром да претходни директор
одлази у пензију, одлучили смо да активирамо појединце и удружења из области ликовног стваралаштва нашег града како бисмо
активно учествовали у поменутом избору. Оваква одлука намеће
се сама по себи на основу претходних искустава. Она нису нимало
чудна Пироћанцима којима је ликовна уметност на срцу, било као
конзументима уметности, било као ствараоцима.
Досадашњи рад Галерије био је изложен дугогодишњим критикама, које баш никога нису дотицале у локалној самоуправи. Нису
довеле ни до милиметарског помака осим веома пасивног рада галерије. Нагомилале су се и друге тешкоће. Галерија је годинама под
монополом „шачице“ уметника, док су сви остали одавно одустали од
покушаја да је користе као опште добро. Половина простора је петанестак година заробљена легатом „где му место није“, а све по линији
претходног директора који је ту поставио „заувек“ легат свог ујака.
За то време под изговором „нема термина“ годинама бивају одбијени захтеви за самосталне изложбе како аматера, тако и младих
академских уметника. Без могућности да се представе свом граду и
без могућности грађана да
виде њихово стваралаштво.
Црквени хор „ Свети Јован
Одбијени, љути, они излажу у Златоусти“ обележава 125 годидругим градовима, сада већ на постојања. У контексту обелебојкотују галерију која бојко- жавања овог значајног јубилеја
тује њих, како сами кажу. Легат одржан је концерт духовне муЧедомира Крстића гледам већ зике у Саборној цркви Успења
петанестак година.
пресвете Богородице у Тијабари.
Да ли је чудан наш за- Савет за културур СНС Пирот дао
хтев да овог пута директора је свој допринос организовању
бирају уметници?
концерта пружањем техничке
Галерисјки простор је помоћи. Овом приликом упознаједини са таквом наменом у ли смо се са проблемима и маграду. Могуће га је користи- теријалним тешкоћама хора, те
ти за неформалне едукације потребом за покровитељством
кроз „хоби програме“, за сти- њихових концерата.
цање уметничких вештина,
за стручне округле столове и активно представљање актуелних
изложби, за окупљање деце и омладине, за развијање њихових
естетских потреба и креативно структурисање њиховог времена... Могуће га је користити и за друге културно уметничке садржаје, промоције књига, мале концерте младих уметника ...
Савет за културу СНС Пирот је покренуо стварање неке врсте
коалиционог деловања различитих уметничких групација и појединаца у Пироту, како бисмо кроз сталну комуникацију дошли до
конструктивног предлога за директора Галерије.
Нећемо дозволити да нам опет „други капу кроји“. Надамо се
да ће се локална самоуправа сетити свог
заклињања у департизацију и уважити
предлог компететних људи. Уколико и не
буде тако, нећемо одустати. Зато им поручујемо: „ПАМЕТ У ГЛАВУ“!
Ковиљка Стаменовић, координатор
Савета за културу ОО СНС Пирот

Против корупције

С

авет за борбу против корупције Општинског одбора
Српске напредне странке у Пироту поздравља напоре председника СНС и првог потпредседника Владе
Александра Вућића да држава уђе у борбу са корупцијом. Због
нечињења и несанкционисања коруптивних радњи за време
претходних власти корупција је у Србији попримила широке
размере у друштву. Поражавајући је податак да чак 90% грађана Србије сматра да је корупција уобичајена појава. Међутим,
треба знати да је корупција кривично дело.
Опште је прихваћена пракса да неком државном чиновнику морате дати нешто „испод жита“ уколико имате ма каквог
процедуралног посла у некој од бројних државних институција. Да не причамо да су многи представници локалних власти тражили „проценат“ од инвеститора који су само желели да
својим крваво стеченим новцем започну посао и упосле људе.
Различити изрази означавају корупцију: веза, протекција, подмићивање, шема, уграђивање, проценат. Бројни су и остали
примери корупције која подразумева захтевање, нуђење, давање или примање, директно или индиректно, мита или сваке
друге незаслужене користи које ремети правилно обављање
било које дужности.
Најједноставнија коруптивна пракса јесте подмићивање.
Али, како се приближавамо вишим нивоима одлучивања,
механизми корупције постају сложенији. Корист престаје да
буде само финансијска. Настаје опасна ситуација где новац
више није нужно у игри, већ се тргује утицајем, власништвом
над каквим добрима, обећава „услуга за услугу“, привилегован
третман, све са циљем да се донесе одлука или предузме мера
у корист онога ко корупцију иницира. Отуда у нашем разумевању, свако неоправдано трошење, „намештање“ тендера и фаворизовање понуђача, искључивање постојећих контролних
механизама, али и критичке јавности (медија) може указивати
на корупцију.
Последице корупције су пораст криминала, неповерење
грађана у државу, уништавање друштва и пад моралних вредности.
Српка напредна странка као покретач промена у Србији
има озбиљан задатак да се ухвати у коштац са оваквим веома
тешким наслеђем. Због тога желимо да као Савет општинског
одбора дамо подршку свима у настојању да корупција не буде
рак рана нашег друштва. Желимо и да охрабримо све појединце и институције који деле са нама изнете ставове да нам
се прикључе. Позивамо све који су храбри и смели да о корупцији говоре да нам се јаве и дају допринос у борби против
корупције. Осећамо да имамо обавезу да се у својој средини
изборимо да морал, памет, знање и способност замене неморал, глупост, незнање и неспособност, који су скоро увек повезани са корупцијом.
Бобан Ранђеловић, координатор
Савета за борбу против корупције
ОО СНС Пирот

14 | БИЛТЕН СНС ПИРОТ

► РЕСОРНИ САВЕТИ

Србија и Европска Унија
Стратегија Владе
Републике Србије

С

рбија је приступање Европској
унији (ЕУ) дефинисала као приоритетан и дугорочан стратешки циљ.
Остварење овог циља омогућиће Србији
учешће у развоју европске и светске економије, политике и културе. Границе ће
бити формалност и грађани ће моћи слободно да се крећу по целој ЕУ.
Европску унију чине 28 држава: Аустрија, Белгија, Бугарска (2007), Велика
Британија, Грчка, Данска, Естонија, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија,
Луксембург, Мађарска, Малта, Немачка,
Пољска, Португал, Румунија (2007), Словачка, Словенија, Финска, Француска,
Холандија, Чешка, Шведска, Шпанија и
Хрватска (2013). Статус кандидата за чланство у ЕУ имају Турска, Исланд, Македонија, Црна Гора и Србија.
Имајући у виду кашњење у процесу
транзиције за државама источне и средње
Европе и тежину реформи које морамо да
спроведемо, ЕУ је не само циљ већ и средство и партнер који на овом путу помаже
уређењу наше земље и друштва.
Оснивачким уговорима ЕУ, дат је задатак Заједнице да: унапређује складан и
уравнотежен привредни развој, трајан и
неинфлаторни раст уз поштовање животне средине, висок ниво запослености и
социјалне заштите, да подиже ниво и квалитет живота, јача привредну и друштвену
повезаност и солидарност међу државама
чланицама. Ти задаци се остварују стварањем заједничког тржишта и економске
и монетарне уније, као и спровођењем
заједничких политика и активности.
Да би држава (нпр. Србија) постала
чланица ЕУ, она мора да поднесе Европској
комисији захтев за чланство, који је праћен
захтевом за оценом усклађености правног
и економског система те државе у односу на критеријуме из Копенхагена (1993).
Молби за чланство претходи закључивање
и спровођење Споразума о стабилизацији
и придруживању. Пре отварања преговора
спроводи се screening – тренутно се оба-

вља са Србијом, односно поступак оцене
усаглашености законодавства државе кандидата са законодавством ЕУ и дефинисање
области које треба ускладити са прописима
ЕУ. Проверу усклађености спроводе заједно
држава кандидат и Европска комисија.
Процес стабилизације и придруживања (ПСП) представља посебну врсту
регионалног приступа Европске уније
државама западног Балкана, које су на тај
начин добиле прилику да, на основу њима
прилагођеног приступа, постану чланице
Уније. Суштину ПСП чини Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП), како
би се – успостављањем посебне врсте
уговорних односа – оснажила сарадња са
земљама региона. ССП су направљени по
мери сваке од држава и имају циљ ка вредностима и моделима на којима се темељи
ЕУ, демократија, поштовање људских права
и тржишна економија уз сарадњу са Међународним трибуналом у Хагу, као и обезбеђивање услова за повратак избеглица и
интерно расељених лица.
У међувремену, закључено је још неколико важећих уговора са ЕУкао што је
Споразум о енергетској заједници за југоисточну Европу.
Постоји низ фондова ЕУ којима се заинтересованим државама помаже у испуњавању услова за чланство. Са прибли-

жавањем државе статусу члана, број тих
фондова и средстава се повећава.
ЕУ је ради испуњења услова за чланство почела да даје и ширу помоћ Србији
– 180 милиона евра која је Србији помогла током зиме 2000/2001. године.
ЕУ је Србији упутила помоћ у износу
од 786 милиона евра кроз главни инструмент помоћи КАРДС – Програм за обнову,
развој и стабилизацију – не рачунајући
билатералну помоћ земаља чланица као
појединачну помоћ .
У оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА), у периоду 2007-2013, Србији је намењено око 1,4 милијарде евра,
од укупних 11,4 милијарди евра. У оквиру
прве ИПА компоненте, Србија је успешно
завршила припрему пројеката за период
2007-2011. у укупној вредности од око 800
милиона евра. Успешно су завршени први
позиви у оквиру свих програма прекограничне сарадње и у 2012. години је реализовано 314 пројеката.
Зоран
Петровић,
координатор
Севета за
међународну
сарадњу и ЕУ
ОО СНС Пирот
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► АКТИВНОСТИ

Предавање за одборнике
Да је стална едукација веома важна показују на свом примеру одборници Српске напредне странке из Пирота, Бабушнице и Димитровграда. Наиме, у понедељак
17. септембра за одборничке групе Странке из поменутих општина Извршни одбор
Српске напредне странке приредио је у
оквиру Програма обуке за функционере
СНС-а предавање о јавном наступу, које
је одржао Александар Јерковић. Том приликом било је речи о улози одборника у
локалним парламентима и истакнуто је да
је веома важно заступање интереса изборне јединице у скупштинама општина,

као и интереса Странке. Александар Јерковић, иначе члан Извршног одбора СНСа, подвукао је да одборници увек морају
да слушају шта је потребно грађанима из
њихове изборне јединице, који су њихови
проблеми, да се понашају тако да очувају
свој интегритет и да избегавају сукобе интереса тј. да спречавају избијање сукоба
интереса. Било је речи и о значају правилне комуникације и савладавању основних
вештина из те области. На бројним примерима показано је на који начин се преносе поруке јавности и како се понашати
приликом јавних наступа. У другом делу
предавања говорили су Горан Ковачевић,
дугогодишњи одборник Скупштине града
Крагујевца, заменик Градског одбора СНС
у Крагујевцу и члан Главног одбора СНС,
који је пренео своја искуства присутнима
у Пироту, и Ана Филиповић која је подвукла да приликом јавних наступа одборници увек морају имати на уму кога представљају – бираче и Странку. ■

Дељење летака и дружење са Пироћанцима
У суботу 21. септембра чланови и
симпатизери Српске напредене странке
у Пироту организовали су акцију дељења
летака у центру града. Тог дана на Тргу
пиротских ослободилаца грађани Пирота су имали прилику да се упознају са
активностима и политичким програмом
Српске напредне странке. Била је то прилика и да бирачи разговарају са онима
који их представљају у локалном парламенту. Шеф одборничке групе Српске
напредне странке у Скупштини општине
Пирот Димитрије Видановић разговарао
о бројним проблемима са грађанима
Пирота и обећао да ће многи од тих проблема, пре свега комунални, бити изнети

пред одборнике на наредним седницама
СО Пирот.
У летку који су чланови Странке делили пролазницима указано је на проблем
са пиротским трговима у које је много
уложено, а са друге стране о квалитету
урађеног се није пуно размишљало.
– Само годину и по дана од завршене
реконструкције Трга Пиротских ратника,
јасно су видљива оштећења што указује на
веома лош квалитет штампаног бетона. Од
реконструкције пиротског Црвеног трга тј.
Трга пиротских ослободилаца, који је такође
од штампаном бетона, прошло је тек 5 година (лакиран је 2010. године што је коштало
још 2 милиона динара), а видљиви су још
већи недостаци штампаног бетона, који ће
се временом појавити и на Тргу Пиротских
ратника. За нов изглед ова два трга потрошено је укупно 86 милиона динара. Од тога
преко 34 милиона динара издвојено је из
буџета локалне самоуправе. Дакле, новцем
грађана Пирота локална власт финансирала
је нешто што брзо пропада и нема никавог
смисла. Да ли ће неко због тога одговарати?

Српска напредна странка у Пироту
тражи одговорност челника пиротске
општине, пре свега председника општине Владана Васића, а затим директора
Дирекције Мирослава Манчића и бившег директора Фонда за грађевинско
земљиште Момчила Антића, за одлуке
којима су нанели штету Пироћанцима. Не
дозволимо да прође обмана и бежање од
одговорности – пише у поменутом летку
и указује се на непринципијелност председника општине који је до пре само две
године био одушевљен трговима, да би
већ данас своју одговорност због лошег
квалититета тргова пребацио на друге.
Због тога се у народу каже „Во се везује за
рогове, а човек за реч“. ■
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► АКТИВНОСТИ

Са састанака месних одбора
Милован Дрецун у Пироту
Један од првих састанака Повереништва Месног одбора СНС „8. септембар“ одржан је у септембру. Случај
је хтео да баш тог дана у Пирот дође Милован Дрецун,
народни посланик СНС и председник Одбора за Косово
и Метохију Скупштине Р. Србије. Дочекао га је његов колега, такође народни посланик, Радмило Костић, са којим
су обишли просторије Странке у Пироту. Чланови Месног
одбора пријатно су били изненађени доласком двојице
посланика и у неформалном разговору имали су прилику
да му поставе неколико питања.

Састанак Повереништва
Месног одбора Расница
Састанак Повереништва Месног одбора Расница одржан је у петак 27. септембра. Осим поверенице МО Расница
и Сиња глава, састанку су присуствовали начелник округа
Александар Ћирић и шеф одборничке групе у СО Пирот
Димитрије Видановић. Била је то прилика да чланови и
симпатизери СНС добију одговоре на бројна питања која
муче мештане села.

Детаљи са састанка повереништва СНС у Пироту

Састанак МО Прчевац

Састанак МО Бег Башта

Састанак МО Нова Мала 2

