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1) Со ци јал на за шти та
– По ве ћа ће мо да ва ња со ци јал но угро же ним ли ци ма ка 

ко би во ди ла жи вот до сто јан чо ве ка;
– Уве шће мо кри те ри ју ме по ко ји ма ће нај ве ћи број сту 

де на та мо ћи да оства ри пра во на сти пен ди ју упр кос ми 
шљењу Ми ни стар ства фи нан си ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је
да ло кал не са мо у пра ве не би тре ба ло да ис пла ћу ју сти пен 
ди је;

– Бу џе том ће мо из дво ји ти ви ше сред ства Цен тру за со 
ци јал ни рад у Не го ти ну и на тај на чин обез бе ди ти кућ ну не
гу и по моћ сви ма ко ји ма је то по треб но (ста рач ка до ма ћин 
ства, осо бе са ин ва ли ди те том итд);

– Усво ји ће мо скуп штин ску од лу ку о обез бе ђи ва њу сред 
ста ва за по ро ди ље, чи ме ће мо да ти до при нос бор би про тив
бе ле ку ге.

2) Здрав ство
– Ста ра ће мо се да при мар на здрав стве на за шти та ста 

нов ни штва бу де што ква ли тет ни ја и до ступ на свим гра ђа 
ни ма, по себ но се о ском ста нов ни штву;

– Ре кон стру и са ће мо све ме сне ам бу лан те и до ве сти их у
за до во ља ва ју ће ста ње за ту на ме ну;

– Ор га ни зо ва ће мо че шћа де жур ства док то ра у ме сним
ам бу лан та ма;

– Отво ри ће мо апо те ке по се ли ма ка ко гра ђа ни не би по
ле ко ве мо ра ли да до ла зе до Не го ти на.

3) Оп штин ска упра ва
– Из ме ни ће мо од лу ку о ор га ни за ци ји оп штин ске упра ве

на осно ву упо ред не прак се не ких дру гих оп шти на, чи ме ће 
мо обез бе ди ти ефи ка сни ји рад оп штин ске упра ве;

– Осно ва ће мо Савет за ме ђу на ци о нал не од но се ко ји ће, у
са рад њи са На ци о нал ним са ве том вла шке на ци о нал не ма 
њи не, афир ми са ти на че ла рав но прав но сти и нај ви ши сте 
пен оства ре ња ма њин ских пра ва;

– Рад но вре ме услу жног цен тра при лаго ди ће мо по тре 
ба ма свих гра ђа на кроз рад и по сле 15 ча со ва. 

4) Ко му нал на ин фра струк ту ра
– Из вр ши ће мо ре кон струк ци ју и са на ци ју пут не мре же

ко ја је у ин ге рен ци ји ло кал не са мо у пра ве;
– На ста ви ће мо из град ње фекал не и ки шне ка на ли за ци је;
– За ме ни ће мо све во до вод не це мент ноазбест не це ви

пла стич ним, у ци љу по бољ ша ња ква ли те та пи ја ће во де;
– Ре гу ла ци о ни пла но ви би ће при ла го ђе ни ста њу на те 

ре ну, ка ко би што ве ћи број обје ка та, из гра ђен без до зволе,
мо гао би ти ре кон стру и сан.

5) Ин ду стри ја
– До вр ши ће мо ин фра струк тур но сре ђи ва ње и опре ма ње

ин ду стриј ске зо не ко ја ће омо гу ћи ти но ва ула га ња у оп шти 
ну Не го тин;

– Свим за ин те ре со ва ним ин ве сти то ри ма да ће се опре 
мље но гра ђе вин ско зе мљи ште по нај по вољ ни јој це ни, под
усло вом за по шља ва ња што ве ћег бро ја рад ни ка;

– По себ не ин ве сти ци о не по год но сти ће би ти по ну ђе не
гра ђа ни ма Не го ти на ко ји живе и ра де у ино стран ству, ка ко
би сте че ни  ка пи тал уло жи ли у свој град.

6) По љо при вре да
– Пу тем јав ног кон кур са, у Оде ље ње за при вред не и дру 

штве не де лат но сти Оп шти не Не го тин за по сли ће мо струч 
не љу де из обла сти по љо при вре де и на тај на чин, кроз по 
себ не про гра ме и про јек те, обез бе ди ти знат но ве ћи сте пен
по љо при вред них ак тив но сти у на шој оп шти ни;

– Фор ми ра ће мо Аграр ни фонд за суб вен ци о ни ра ње по 
љо при вре де;

– Кроз суб вен ци је, ожи ве ће мо сточ ни фонд ко ји је го то 
во уни штен;

– Оп шти на ће под сти ца ти про из вод њу ви на и ства ра ње
но вих за са да ви но гра да;

– По мо ћи ће мо про из во ђа чи ма да сво је про из во де успе 
шно пла си ра ју;

– Ор га ни зо ва ће мо по љо при вред не сај мо ве ка ко би про 
мо ви са ли про из во де из Не го ти на;

– Оп шти на ће фи нан си ра ти од ла ске по љо при вред них
про из во ђа ча из Не го ти на на сај мо ве у дру гим гра до ви ма.

7) Школ ство
– Ре но ви ра ће мо и до ве сти у нор мал ну и до стој ну на ме ну

све основ не и сред ње шко ле;
– Ре но ви ра ће мо и из гра ди ти са ле за фи зич ко где год је

то по треб но;
– Обез бе ди ће мо сред ства за уса вр ша ва ње про фе со ра, на 

став ни ка у и учи те ља;
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При о ри тет ни ци ље виПри о ри тет ни ци ље ви
Срп ске ра ди кал не стран кеСрп ске ра ди кал не стран ке

за оп шти ну за оп шти ну НеготинНеготин
•  Да би јед на оп шти на функ ци о ни са ла и раз ви ја ла се у сво јим мак си мал но ре ал ним мо гућ но -

сти ма, по треб но је да је во де пра ви до ма ћи ни, струч ни и од го вор ни љу ди ко ји има ју из гра ђен
осе ћај за оп шту дру штве ну од го вор ност. Срп ска ра ди кал на стран ка, на из бо ре у оп шти ни Не -
го тин, из ла зи упра во са та квим ка дро ви ма. Срп ска ра ди кал на стран ка мо же, зна и же ли да
пре у зме од го вор ност за рад и раз вој оп шти не Не го тин.

При о ри тет ни ци ље ви Срп ске ра ди кал не стран ке за оп шти ну Не го тин су:



Иако је још пре 20 го ди на у Не го ти ну, од мах по сле Бе о 
гра да, осно ван Штаб за бор бу про тив нар ко ма ни је, а пре 10
го ди на и Од бор за бор бу про тив нар ко ма ни је на оп штин 
ском ни воу, до са да ни је оства рен ни ка кав ре зул тат. Мо же
се сло бод но ре ћи да је у Не го ти ну нар ко ма ни ја не ин фек 
тив на епи де ми ја.

Нар ко ма ни ја ха ра Не го ти ном због то га што се на ла зи на
та ко зва ној бал кан ској ру ти дро ге.  Мла дим Не го тин ци ма
пре ти ко лек тив но са мо у би ство уко ли ко не ка же мо да је то
про блем број је дан.

Нај ве ћи про бле ми мла дих у Не го ти ну су нар ко ма ни ја,
не за по сле ност, де лин квен ци ја, кри ми нал, ал ко хо ли зам. 74
од сто мла дих ко ји су за вр ши ли ре дов но шко ло ва ње је не за 
по сле но, што је знат но ис под про сеч не сто пе  за по сле ности
у Ср би ји. 26 од сто мла дих као свој нај ве ћи про блем на во ди
нар ко ма ни ју. Пре ма ис тра жи ва њи ма, мла ди ми сле да пре ко
63 од сто њи хо вих вр шња ка ко ри сти ма ри ху а ну, пре ко 18
од сто та бле те, око 14 од сто син те тич ке дро ге, а око 9 од сто
ко ри сти хе ро ин или ко ка ин. У Не го ти ну се не зва нич но при 
ча да је го то во сва ки тре ћи не го тински сред њо шко лац већ
про бао не ке од нар ко ти ка, а да се дро га по ја ви ла и у основ 
ним шко ла ма. По ли ци ја је у Не го ти ну ре ги стро ва ла пре ко
200 нар ко ма на ко ји су по чи ни ли не ко кри вич но де ло, а тај
број стал но ра сте. Та ко ђе је по ли ци ја, у то ку 2009. го ди не,
за пле ни ла ве ли ке до зе хе ро и на, ма ри ху а не и дру гих нар ко 
ти ка.

Те шка со ци јал ноеко ном ска кри за у на шој зе мљи је из у 
зет но по го дан фак тор за ши ре ње нар ко ма ни је и дру гих бо
ле сти за ви сно сти. 

Срп ска ра ди кал на стран ка сма тра да је нео п ход но да се
раз ви је и спро ве де све о бу хват ни си стем за шти те у бор би
про тив нар ко ма ни је, а ко ји је за сно ван на ар гу мен ти ма, ко 
ји је де ло тво ран, при хва тљив и одр жив. Срп ска ра ди кал на
стран ка сма тра да ће, уко ли ко по бе ди на ло кал ним из бо ри 
ма 7. мар та 2010. у Не го ти ну, аде кват но по др жа ти и фи нан 
сиј ски и у људ ским ре сур си ма бор бу про тив нар ко ма ни је.

Нар ко ма ни ја се ти че свих нас. Ин ве сти ра ње у мен тал но
здра вље осно ва је за со ци јал ни и еко ном ски раз вој. Уз по
сто је ће ре сур се, по треб ни су но ви, да би се по др жао про цес
ре фор ми, по себ но ус по ста вља ње да љег раз во ја ле че ња и за 
шти те мен тал ног здра вља у за јед ни ци. Мен тал но здра вље
је на ци о нал ни ка пи тал, а нар ко ма ни ја на ру ша ва мен тал но
здра вље. Да би се сма њио број нар ко ма на, нео п ход но је да се
ве ћа па жња по све ти пре вен ци ји и уна пре ђе њу бор бе про 
тив нар ко ма ни је у окви ру оп штин ске по ли ти ке, до но ше 

њем ло кал ног ак ци о ног пла на за бор бу про тив нар ко ма ни 
је, осни ва њем са ве та за мла де и од бо ра за бор бу про тив нар 
ко ма ни је, као и до но ше њем стра теги је по ве за но сти са дру 
гим ло кал ним сре ди на ма.

О нар ко ма ни ји
Нар ко ма ни ја као об лик за ви сно сти од хе миј ских сред 

ста ва укљу чу је нео до љи ву упо тре бу сред ста ва ко ја иза зи ва 
ју и за ви сност од дро ге, а ка рак те ри шу је:

1. нео до љи ва жуд ња за на ста вља њем узи ма ња дро ге –
пси хо ак тив не суп стан це (суп стан це ко је ме ња ју ста ње све 
сти, рас по ло же ње и по наша ње), при род ног или син те тич 
ког по ре кла;

2. ду гим узи ма њем дро ге до ла зи до по ра ста то ле ран ци 
је, па се ко ли чи на дро ге по ве ћа ва ра ди по сти за ња од го ва ра 
ју ћег фар ма ко ди на мич ког и пси хо ло шког ефек та;

3. пси хич ка или фи зич ка за ви сност, или и јед на и дру га;
4. ап сти нен ци јал ни син дром на кон пре стан ка узи ма ња

дро ге;
5. штет не по сле ди це за по је дин ца и дру штво.

Не до ста ци са да шње бор бе про тив нар ко ма ни је
1. Не до вољ но раз ви је на пре вен ци ја;
2. Не до вољ на ан га жо ва ност по ро ди це;
3. Не за до во ља ва ју ћа кон тро ла у шко ла ма;
4. Не до вољ на по ве за ност свих дру штве них струк ту ра

на ло кал ном ни воу (про све та, здрав ство, по ли ци ја, пра во 
су ђе);

5. Не до во љан број цен та ра за ле че ње у ло кал ним сре 
ди на ма.

Ка ко иден ти фи ко ва ти уче ни ке
под ри зи ком од нар ко ма ни је

1. Сва ка на гла или дра ма тич на про ме на ко ја ути че на
успех де те та, при су ство у шко ли или по на ша ње;

2. Сма ње но ин те ре со ва ње за уоби ча је не ак тив но сти;
3. Уз не ми ре ност, на пе тост, страх;
4. Оп шти пад успе ха у шко ли;
5. Сма ње на ак тив ност у шко ли;
6. Не при клад но по на ша ње у учи о ни ци;
7. Нео прав да ни или уче ста ли из о стан ци;
8. Честе про ме не рас по ло же ња;
9. Обла че ње и спољ на обе леж ја за ви сни ка;
10. Ру ме ни ло ли ца, чу дан сјај очи ју, по пу ца ли ка пи ла ри

у очи ма, не при род на ве ли чи на зе ни ца;
11. Не ра зу мљив го вор;
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– Обез бе ди ће мо да сва ка школ ска уста но ва има све по 
треб не ка би не те са по треб ном опре мом и по ма га ли ма;

– За слу жним рад ни ци ма у про све ти и успе шним ђа ци ма
обез бе ди ће мо аде кват не на гра де;

– У са рад њи са Ми ни стар ством уну тра шњих по сло ва,
обез бе ди ће мо да школ ска дво ри шта бу ду без на си ља а уче 
ни ци си гур ни и без бед ни;

8) Спорт
– Ре но ви ра ће мо спорт ску ха лу и са ни ра ти оште ће ња на

кро ву;
– Оп шти на ће ула га ти ви ше сред ста ва у спорт;
– По себ на ула га ња би ће усме ре на на раз вој школ ског и

ма сов ног спор та.

9) Кул ту ра
– Од нос оп штин ске упра ве пре ма вла шкој и дру гим на 

ци о нал ним ма њи на ма ће обез бе ди ти нај ви ши сте пен
оства ре ња ма њин ских пра ва из обла сти кул ту ре;

– Оп шти на ће фи нан си ра ти рад по сто је ћих кул тур но
умет нич ких дру шта ва и осни ва ње но вих;

– Фи нан си ра ће мо по сто је ће фе сти ва ле (Мо крањ че ви да 
ни и Су сре ти се ла) и осно ва ти но ве кул тур не ма ни фе ста ци је;

10) Ту ри зам
– Ра ди ће мо на про мо ци ји ту ри стич ких по тен ци ја ла Не 

го ти на по пут Врат њан ских ка пи ја, ма на сти ра Врат на и Бу 
ко во, Ра јач ких пив ни ца и Ду на ва;

– Ор га ни зо ва ће мо кул тур ноту ри стич ке ма ни фе ста ци је
ко је би тре ба ло да до ве ду ве ћи број по се ти ла ца у општи ну
Не го тин;

– Оп шти на ће под сти ца ти раз вој се о ског ту ри зма.

Да ли ће про грам Срп ске ра ди кал не стран ке за
оп шти ну Не го тин би ти спро ве ден, за ви си са мо од
ва шег гла са. Гла са ју ћи за Срп ску ра ди калну стран 
ку, по мо зи те да љем раз во ју Не го ти на.

Нар ко ма ни ја – про блем пред ко јим
не сме мо да за тва ра мо очи



12. По дрх та ва ње ру ку;
13. Др ска, не у о би ча је но вул гар на ко му ни ка ци ја;
14. По вра ћа ње, бле ди ло, ожиљ ци од ин јек ци о них убо да

у пре де лу лак та и над лак ти це; 
15. Пре кр ша ји ко ји укљу чу ју ин тер вен ци ју по ли ци је и

ма ло лет нич ко на си ље.
Ако про фе сор, на став ник или школ ски пе да гог пре по 

зна ју би ло ко ји од ових зна ко ва, тре ба да алар ми ра ју тим
шко ле, укљу чу ју ћи и оба ве зан кон такт и ко му ни ка ци ју са
ро ди те љи ма, и да при пре ме ис црп ну про це ну де те та, с об 
зи ром на то да ови зна ко ви обич но ука зу ју на озби љан про 
блем с нар ко ма ни јом.

Нар ко ма ни ја ни је гром из ве дра не ба: „ри зич ни“ мла ди
љу ди пру жа ју осо ба ма око се бе до вољ но упо зо ре ња и при 
ли ке да ин тер ве ни шу.

Пред лог ак тив но сти СРС
у бор би про тив нар ко ма ни је

Про грам ак тив но сти СРС у бор би про тив нар ко ма ни је
по ла зи од ста ва да је нар ко ма ни ја, пре све га, дру штве ни, а
за тим и ме ди цин ски про блем. Због то га је нео п ход но ан га 
жо ва ње ши ре дру штвене за јед ни це у спре ча ва њу и су зби ја 
њу нар ко ма ни је. Здрав стве на слу жба има ис так ну ту, али и
огра ни че ну улогу у овој за шти ти.

Све о бу хват ност про гра ма се огле да у:
1. По кри ва њу це ло куп не по пу ла ци је ста нов ни штва на

те ри то ри ји оп шти не Не го тин
2. Ан га жо ва њу свих ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, од но 

сно це ле оп шти не Не го тин.
3. Ко ри шће њу свих ме ра и ак тив но сти ко је се мо гу по де 

ли ти на при мар ну пре вен ци ју, ра но от кри ва ње, ди јаг но сти 
ко ва ње, ле че ње и ре ха би ли та ци ју, од но сно со ци јал ну ре ин 
те гра ци ју за ви сни ка.

4. Осни ва њу Од бо ра за бор бу про тив нар ко ма ни је на оп 
штин ском ни воу. Циљ овог од бо ра је да се што по у зда ни јим
епи де ми о ло шким по да ци ма омо гу ћи са гле да ва ње со ци јал 
не и ме ди цин ске ди мен зи је нар ко ма ни је, као и ева лу а ци ја
ефи ка сно сти ме ра и ак тив но сти ко је се пред у зи ма ју на
овом по љу. Од бор тре ба да еви ден ти ра све уче сни ке у бор 
би и за шти ти и да пре ци зно де фи ни ше њи хо ве уло ге, за дат 
ке и од го вор но сти.

5. Фор ми ра њу Струч номе то до ло шког цен тра у Не го ти 
ну за нар ко ма ни ју и бо ле сти за ви сно сти, са пре ци зно од ре 
ђе ним за да ци ма, од го вор но сти ма и овла шће њи ма. Не до 
ста так уста но ва за ле че ње нар ко ма на у ло кал ним сре ди на 
ма је ве ли ки про блем, та ко да и они нар ко ма ни ко ји хо ће да
се ле че че сто не мо гу да се ле че због оскуд ног бро ја спе ци ја 
ли зо ва них уста но ва за ле че ње нар ко ма ни је, или због не по 
стојaњa истих у ло кал ној сре ди ни. Сем по већа њем бро ја
кре ве та за ле че ње нар ко ма ни је, по треб но је у Не го ти ну раз 
ви ти ван бол нич ке цен тре ко ји су еду ко ва ни за на ста вак ле 
че ња нар ко ма на. По ред то га, у Не го ти ну тре ба да по сто је и
слу жбе за ре ха би ли та ци ју и про фе си о нал ну ори јен та ци ју
нар ко ма на.

6. Осни ва њу удру же ња за бор бу про тив нар ко ма ни је у
Не го ти ну. Ова удру же ња би се ба ви ла про це ном спе ци фич 
них ри зич них гру па и њи хо вом иден ти фи ка ци јом, као и
раз во јем про гра ма за кон ти ну и ра ну еду ка ци ју свих струк 
ту ра дру штва.

7. При мар ној пре вен ци ји. Ак тив но сти при мар не пре вен 
ци је ће би ти усме ре не на по ро ди цу, шко лу и це ло куп но дру
штво. Да би се ефи ка сни је су прот ста ви ли про бле му у ко ји су
укљу че ни сви сег мен ти дру штва – ро ди те љи, уче ни ци, шко 
ле, за ко но дав ство, по ли ци ја, здрав ство, сви мо ра ју има ти је 
дин ствен став, а то су сле де ће по ру ке: ко ри шће ње дро ге је

штет но, опа сно и про тив за ко ни то, ри зик од узи ма ња дро га
је ве ли ки, не га тив ни ути ца ји узи ма ња дро ге на це лу за јед 
ни цу, убла жа ва ње по ро дич них те шко ћа и про бле ма ко ји
про ис ти чу из зло у по тре бе дро га, по ди за ње здрав стве не
све сти, од но сно раз ви ја ње по зи тив них ста во ва дру штва
про тив нар ко ма ни је.

8. По треб на је стал на еду ка ци ја пре ко елек трон ских ме 
ди ја, што заса да ни је мо гу ће јер у Не го ти ну не по сто ји ни је 
дан елек трон ски ме диј ко ји ра ди.

9. У окви ру За во да за здрав стве ну за шти ту у Не го ти ну,
по ја ча ти из не над не ле кар ске кон тро ле у шко ла ма те сти ра 
њем мо кра ће (те сто ви за от кри ва ње дро ге, те сти ра ње на
ХИВ ви рус и на хе па ти тис Ц).

10. Об на вља ње и осни ва ње до мо ва кул ту ре у Не го ти ну
и се ли ма са ци љем да се мла ди та мо оку пља ју и ба ве ко ри 
сним и по зи тив ним ак тив но сти ма. Сма тра мо да је то је дан
од на чи на да се се ла спа су од из у ми ра ња и бе ле ку ге.

11. План ак тив но сти на ја ча њу здра ве по ро ди це (пре 
вен ци ја раз во да бра ко ва, бо ље ин фор ми са ње ро ди те ља о
нар ко ма ни ји ства ра њем са ве то ва ли шта, ро ди тељ ско пра 
ће ње раз во ја и про ме на код де це и одр жа ва ње склад них од 
но са са њи ма, ме ђу соб но раз у ме ва ње тре ба да бу де спон та 
но а кон флик ти у по ро ди ци да се отво ре но ре ша ва ју).

12. У сва кој шко ли и у школ ском дво ри шту тре ба да не 
пре кид но де жу ра ју по ли цајци, а и школ ски од бо ри тре ба да
се ор га ни зо ва но укљу че у кон тро лу уче ни ка и осо ба ко је се
оку пља ју око шко ла. Оп шти на тре ба да до не се од лу ку да у
преч ни ку од 800 м не тре ба да по сто је кла ди о ни це, ка фи ћи,
и слич ни објек ти.

13. Бор ба про тив нар ко ма ни је тре ба да бу де трај на, све 
о бу хват на, мул ти ди мен зи о нал на, ус по ста вља њем ме ђу сек 
тор ских од бо ра из обла сти здра вља, про све те, по ли ци је
пра во су ђа, по ро ди це, ме ди ја, со ци јал них слу жби, како би за 
шти ти ли здра вље и жи вот де це и мла дих љу ди.

14. Нар ко ма ни ја пред ста вља на си ље над здра вљем, че 
сто и на си ље над по је дин цем или над дру штвом.

СРС осу ђу је сва ко на си ље, па и на си ље над здра вљем по 
је дин ца или дру штва. За то по ру чу је мо свим мла дим Не го 
тин ци ма: Нар ко ма ни ни су све сни да се за ви сност ус по ста 
вља бр зо и да се из ње из ла зи ве о ма те шко. Дро га не ре ша
ва про блем, већ га ства ра. Мла ди, жи ви те здра вим на чи ном
жи во та, ба ви те се на у ком, спор том, кул ту ром, бу ди те ле пи,
срећ ни и здра ви. Не до зво ли те да по ста не те слу ге сво је ло 
ше на ви ке. Са мо по у зда ње, си гур ност и тре нутни осе ћај без 
на ђа ни јед на дро га вам не ће по вра ти ти, на про тив, уби ће
вас!

Др sc. мед. Гор да на Па у но вићМи ло са вље вић
не у роп си хи ја тар, 

на уч ни са рад ник на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду
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