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Приоритетни циљеви
Српске радикалне странке
за општину Неготин
• Да би једна општина функционисала и развијала се у својим максимално реалним могућностима, потребно је да је воде прави домаћини, стручни и одговорни људи који имају изграђен
осећај за општу друштвену одговорност. Српска радикална странка, на изборе у општини Неготин, излази управо са таквим кадровима. Српска радикална странка може, зна и жели да
преузме одговорност за рад и развој општине Неготин.
Приоритетни циљеви Српске радикалне странке за општину Неготин су:
1) Социјална заштита

– Повећаћемо давања социјално угроженим лицима ка
ко би водила живот достојан човека;
– Увешћемо критеријуме по којима ће највећи број сту
дената моћи да оствари право на стипендију упркос ми
шљењу Министарства финансија Владе Републике Србије
да локалне самоуправе не би требало да исплаћују стипен
дије;
– Буџетом ћемо издвојити више средства Центру за со
цијални рад у Неготину и на тај начин обезбедити кућну не
гу и помоћ свима којима је то потребно (старачка домаћин
ства, особе са инвалидитетом итд);
– Усвојићемо скупштинску одлуку о обезбеђивању сред
става за породиље, чиме ћемо дати допринос борби против
беле куге.

2) Здравство

– Стараћемо се да примарна здравствена заштита ста
новништва буде што квалитетнија и доступна свим грађа
нима, посебно сеоском становништву;
– Реконструисаћемо све месне амбуланте и довести их у
задовољавајуће стање за ту намену;
– Организоваћемо чешћа дежурства доктора у месним
амбулантама;
– Отворићемо апотеке по селима како грађани не би по
лекове морали да долазе до Неготина.

3) Општинска управа

– Изменићемо одлуку о организацији општинске управе
на основу упоредне праксе неких других општина, чиме ће
мо обезбедити ефикаснији рад општинске управе;
– Основаћемо Савет за међунационалне односе који ће, у
сарадњи са Националним саветом влашке националне ма
њине, афирмисати начела равноправности и највиши сте
пен остварења мањинских права;

– Радно време услужног центра прилагодићемо потре
бама свих грађана кроз рад и после 15 часова.

4) Комунална инфраструктура

– Извршићемо реконструкцију и санацију путне мреже
која је у ингеренцији локалне самоуправе;
– Наставићемо изградње фекалне и кишне канализације;
– Заменићемо све водоводне цементноазбестне цеви
пластичним, у циљу побољшања квалитета пијаће воде;
– Регулациони планови биће прилагођени стању на те
рену, како би што већи број објеката, изграђен без дозволе,
могао бити реконструисан.

5) Индустрија

– Довршићемо инфраструктурно сређивање и опремање
индустријске зоне која ће омогућити нова улагања у општи
ну Неготин;
– Свим заинтересованим инвеститорима даће се опре
мљено грађевинско земљиште по најповољнијој цени, под
условом запошљавања што већег броја радника;
– Посебне инвестиционе погодности ће бити понуђене
грађанима Неготина који живе и раде у иностранству, како
би стечени капитал уложили у свој град.

6) Пољопривреда

– Путем јавног конкурса, у Одељење за привредне и дру
штвене делатности Општине Неготин запослићемо струч
не људе из области пољопривреде и на тај начин, кроз по
себне програме и пројекте, обезбедити знатно већи степен
пољопривредних активности у нашој општини;
– Формираћемо Аграрни фонд за субвенционирање по
љопривреде;
– Кроз субвенције, оживећемо сточни фонд који је гото
во уништен;
– Општина ће подстицати производњу вина и стварање
нових засада винограда;
– Помоћи ћемо произвођачима да своје производе успе
шно пласирају;
– Организоваћемо пољопривредне сајмове како би про
мовисали производе из Неготина;
– Општина ће финансирати одласке пољопривредних
произвођача из Неготина на сајмове у другим градовима.

7) Школство

– Реновираћемо и довести у нормалну и достојну намену
све основне и средње школе;
– Реновираћемо и изградити сале за физичко где год је
то потребно;
– Обезбедићемо средства за усавршавање професора, на
ставника у и учитеља;
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– Обезбедићемо да свака школска установа има све по
требне кабинете са потребном опремом и помагалима;
– Заслужним радницима у просвети и успешним ђацима
обезбедићемо адекватне награде;
– У сарадњи са Министарством унутрашњих послова,
обезбедићемо да школска дворишта буду без насиља а уче
ници сигурни и безбедни;

8) Спорт

– Реновираћемо спортску халу и санирати оштећења на
крову;
– Општина ће улагати више средстава у спорт;
– Посебна улагања биће усмерена на развој школског и
масовног спорта.

9) Култура

– Однос општинске управе према влашкој и другим на
ционалним мањинама ће обезбедити највиши степен
остварења мањинских права из области културе;

– Општина ће финансирати рад постојећих културно
уметничких друштава и оснивање нових;
– Финансираћемо постојеће фестивале (Мокрањчеви да
ни и Сусрети села) и основати нове културне манифестације;

10) Туризам

– Радићемо на промоцији туристичких потенцијала Не
готина попут Вратњанских капија, манастира Вратна и Бу
ково, Рајачких пивница и Дунава;
– Организоваћемо културнотуристичке манифестације
које би требало да доведу већи број посетилаца у општину
Неготин;
– Општина ће подстицати развој сеоског туризма.

Да ли ће програм Српске радикалне странке за
општину Неготин бити спроведен, зависи само од
вашег гласа. Гласајући за Српску радикалну стран
ку, помозите даљем развоју Неготина.

Наркоманија – проблем пред којим
не смемо да затварамо очи

Иако је још пре 20 година у Неготину, одмах после Бео
града, основан Штаб за борбу против наркоманије, а пре 10
година и Одбор за борбу против наркоманије на општин
ском нивоу, до сада није остварен никакав резултат. Може
се слободно рећи да је у Неготину наркоманија неинфек
тивна епидемија.
Наркоманија хара Неготином због тога што се налази на
такозваној балканској рути дроге. Младим Неготинцима
прети колективно самоубиство уколико не кажемо да је то
проблем број један.
Највећи проблеми младих у Неготину су наркоманија,
незапосленост, делинквенција, криминал, алкохолизам. 74
одсто младих који су завршили редовно школовање је неза
послено, што је знатно испод просечне стопе запослености
у Србији. 26 одсто младих као свој највећи проблем наводи
наркоманију. Према истраживањима, млади мисле да преко
63 одсто њихових вршњака користи марихуану, преко 18
одсто таблете, око 14 одсто синтетичке дроге, а око 9 одсто
користи хероин или кокаин. У Неготину се незванично при
ча да је готово сваки трећи неготински средњошколац већ
пробао неке од наркотика, а да се дрога појавила и у основ
ним школама. Полиција је у Неготину регистровала преко
200 наркомана који су починили неко кривично дело, а тај
број стално расте. Такође је полиција, у току 2009. године,
запленила велике дозе хероина, марихуане и других нарко
тика.
Тешка социјалноекономска криза у нашој земљи је изу
зетно погодан фактор за ширење наркоманије и других бо
лести зависности.
Српска радикална странка сматра да је неопходно да се
развије и спроведе свеобухватни систем заштите у борби
против наркоманије, а који је заснован на аргументима, ко
ји је делотворан, прихватљив и одржив. Српска радикална
странка сматра да ће, уколико победи на локалним избори
ма 7. марта 2010. у Неготину, адекватно подржати и финан
сијски и у људским ресурсима борбу против наркоманије.
Наркоманија се тиче свих нас. Инвестирање у ментално
здравље основа је за социјални и економски развој. Уз по
стојеће ресурсе, потребни су нови, да би се подржао процес
реформи, посебно успостављање даљег развоја лечења и за
штите менталног здравља у заједници. Ментално здравље
је национални капитал, а наркоманија нарушава ментално
здравље. Да би се смањио број наркомана, неопходно је да се
већа пажња посвети превенцији и унапређењу борбе про
тив наркоманије у оквиру општинске политике, доноше
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њем локалног акционог плана за борбу против наркомани
је, оснивањем савета за младе и одбора за борбу против нар
команије, као и доношењем стратегије повезаности са дру
гим локалним срединама.
О наркоманији
Наркоманија као облик зависности од хемијских сред
става укључује неодољиву употребу средстава која изазива
ју и зависност од дроге, а карактеришу је:
1. неодољива жудња за настављањем узимања дроге –
психоактивне супстанце (супстанце које мењају стање све
сти, расположење и понашање), природног или синтетич
ког порекла;
2. дугим узимањем дроге долази до пораста толеранци
је, па се количина дроге повећава ради постизања одговара
јућег фармакодинамичког и психолошког ефекта;
3. психичка или физичка зависност, или и једна и друга;
4. апстиненцијални синдром након престанка узимања
дроге;
5. штетне последице за појединца и друштво.
Недостаци садашње борбе против наркоманије
1. Недовољно развијена превенција;
2. Недовољна ангажованост породице;
3. Незадовољавајућа контрола у школама;
4. Недовољна повезаност свих друштвених структура
на локалном нивоу (просвета, здравство, полиција, право
суђе);
5. Недовољан број центара за лечење у локалним сре
динама.
Како идентификовати ученике
под ризиком од наркоманије
1. Свака нагла или драматична промена која утиче на
успех детета, присуство у школи или понашање;
2. Смањено интересовање за уобичајене активности;
3. Узнемиреност, напетост, страх;
4. Општи пад успеха у школи;
5. Смањена активност у школи;
6. Неприкладно понашање у учионици;
7. Неоправдани или учестали изостанци;
8. Честе промене расположења;
9. Облачење и спољна обележја зависника;
10. Руменило лица, чудан сјај очију, попуцали капилари
у очима, неприродна величина зеница;
11. Неразумљив говор;
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12. Подрхтавање руку;
13. Дрска, неуобичајено вулгарна комуникација;
14. Повраћање, бледило, ожиљци од инјекционих убода
у пределу лакта и надлактице;
15. Прекршаји који укључују интервенцију полиције и
малолетничко насиље.
Ако професор, наставник или школски педагог препо
знају било који од ових знакова, треба да алармирају тим
школе, укључујући и обавезан контакт и комуникацију са
родитељима, и да припреме исцрпну процену детета, с об
зиром на то да ови знакови обично указују на озбиљан про
блем с наркоманијом.
Наркоманија није гром из ведра неба: „ризични“ млади
људи пружају особама око себе довољно упозорења и при
лике да интервенишу.
Предлог активности СРС
у борби против наркоманије
Програм активности СРС у борби против наркоманије
полази од става да је наркоманија, пре свега, друштвени, а
затим и медицински проблем. Због тога је неопходно анга
жовање шире друштвене заједнице у спречавању и сузбија
њу наркоманије. Здравствена служба има истакнуту, али и
ограничену улогу у овој заштити.
Свеобухватност програма се огледа у:
1. Покривању целокупне популације становништва на
територији општине Неготин
2. Ангажовању свих институција и организација, одно
сно целе општине Неготин.
3. Коришћењу свих мера и активности које се могу поде
лити на примарну превенцију, рано откривање, дијагности
ковање, лечење и рехабилитацију, односно социјалну реин
теграцију зависника.
4. Оснивању Одбора за борбу против наркоманије на оп
штинском нивоу. Циљ овог одбора је да се што поузданијим
епидемиолошким подацима омогући сагледавање социјал
не и медицинске димензије наркоманије, као и евалуација
ефикасности мера и активности које се предузимају на
овом пољу. Одбор треба да евидентира све учеснике у бор
би и заштити и да прецизно дефинише њихове улоге, задат
ке и одговорности.
5. Формирању Стручнометодолошког центра у Неготи
ну за наркоманију и болести зависности, са прецизно одре
ђеним задацима, одговорностима и овлашћењима. Недо
статак установа за лечење наркомана у локалним средина
ма је велики проблем, тако да и они наркомани који хоће да
се лече често не могу да се лече због оскудног броја специја
лизованих установа за лечење наркоманије, или због непо
стојaњa истих у локалној средини. Сем повећањем броја
кревета за лечење наркоманије, потребно је у Неготину раз
вити ванболничке центре који су едуковани за наставак ле
чења наркомана. Поред тога, у Неготину треба да постоје и
службе за рехабилитацију и професионалну оријентацију
наркомана.
6. Оснивању удружења за борбу против наркоманије у
Неготину. Ова удружења би се бавила проценом специфич
них ризичних група и њиховом идентификацијом, као и
развојем програма за континуирану едукацију свих струк
тура друштва.
7. Примарној превенцији. Активности примарне превен
ције ће бити усмерене на породицу, школу и целокупно дру
штво. Да би се ефикасније супротставили проблему у који су
укључени сви сегменти друштва – родитељи, ученици, шко
ле, законодавство, полиција, здравство, сви морају имати је
динствен став, а то су следеће поруке: коришћење дроге је

штетно, опасно и противзаконито, ризик од узимања дрога
је велики, негативни утицаји узимања дроге на целу зајед
ницу, ублажавање породичних тешкоћа и проблема који
проистичу из злоупотребе дрога, подизање здравствене
свести, односно развијање позитивних ставова друштва
против наркоманије.
8. Потребна је стална едукација преко електронских ме
дија, што засада није могуће јер у Неготину не постоји није
дан електронски медиј који ради.
9. У оквиру Завода за здравствену заштиту у Неготину,
појачати изненадне лекарске контроле у школама тестира
њем мокраће (тестови за откривање дроге, тестирање на
ХИВ вирус и на хепатитис Ц).
10. Обнављање и оснивање домова културе у Неготину
и селима са циљем да се млади тамо окупљају и баве кори
сним и позитивним активностима. Сматрамо да је то један
од начина да се села спасу од изумирања и беле куге.
11. План активности на јачању здраве породице (пре
венција развода бракова, боље информисање родитеља о
наркоманији стварањем саветовалишта, родитељско пра
ћење развоја и промена код деце и одржавање складних од
носа са њима, међусобно разумевање треба да буде спонта
но а конфликти у породици да се отворено решавају).
12. У свакој школи и у школском дворишту треба да не
прекидно дежурају полицајци, а и школски одбори треба да
се организовано укључе у контролу ученика и особа које се
окупљају око школа. Општина треба да донесе одлуку да у
пречнику од 800 м не треба да постоје кладионице, кафићи,
и слични објекти.
13. Борба против наркоманије треба да буде трајна, све
обухватна, мултидимензионална, успостављањем међусек
торских одбора из области здравља, просвете, полиције
правосуђа, породице, медија, социјалних служби, како би за
штитили здравље и живот деце и младих људи.
14. Наркоманија представља насиље над здрављем, че
сто и насиље над појединцем или над друштвом.
СРС осуђује свако насиље, па и насиље над здрављем по
јединца или друштва. Зато поручујемо свим младим Него
тинцима: Наркомани нису свесни да се зависност успоста
вља брзо и да се из ње излази веома тешко. Дрога не реша
ва проблем, већ га ствара. Млади, живите здравим начином
живота, бавите се науком, спортом, културом, будите лепи,
срећни и здрави. Не дозволите да постанете слуге своје ло
ше навике. Самопоуздање, сигурност и тренутни осећај без
нађа ниједна дрога вам неће повратити, напротив, убиће
вас!
Др sc. мед. Гордана ПауновићМилосављевић
неуропсихијатар,
научни сарадник на Медицинском факултету у Београду
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