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Техно-парк остаје сан због
небриге власти
Пише: Вукица Јованов
Пре 3-4 године (већ и датум је скоро заборављен, у децембру 2006) СО Чока усвојила је Одлуку о изради Плана детаљне регулације за индустријски парк Чока-Сента.
Израда овог плана додељена је стручном тиму Архитектонског факултета Универзитета у Београду. Сви одборници локалне скупштине прихватили су и усвојили ову одлуку, мислећи да ће се једнога дана и реализовати. Међутим , време лети! Стигли смо
и до 2010. године, а од реализације плана ништа! Наиме, јануара 2010. године, на седници СО Чока доноси се Одлука о изменама и допунама Одлуке о изради плана детаљне регулације за индустријски парк Чока-Сента, те се новом одлуком мења назив
у План детаљне регулације пословно-производне зоне по моделу „техно-парка“ насеља Чока-Сента.
Планом детаљне регулације обухваћен је простор од 234 ха (између Чоке и Сенте). План садржи текстуални и графички део, а односи се на правила уређења, постојећи начин коришћења земљишта које је по
плану испарцелисано, намену површина, правила уређења за производно-пословне системе, за становање, услове за спортско-рекреативне површине, општа и посебна правила за изградњу објеката по зонама, за изградњу саобраћајних површина итд, итд. Једном речју, ПЛАН о коме грађани Чоке могу само да
сањају, план који обећава запошљавање незапослених људи.
У општини Чока и даље је социјално-економски статус
грађана испод сваког нивоа. Велика незапосленост и даље
је „на снази“, оно мало људи што ради једва преживљава, а млади људи одлазе у веће индустријске центре. Локална власт ништа до сада није урадила по питању овог
плана, а када ће – не зна се. Да би се нешто променило
у овој јадној и бедној општини, није довољно само плаћати израду скупих планова, већ их и реализовати, пронаћи и довести инвеститоре, искористити све ресурсе,
а тада би се могли људи запослити и нормално живети.
До тада остаје само план и сан који је лепо сањати. Што се
дуже сања, он је лепши или бар док на чело наше општине не
дођу људи који неће гледати само свој интерес, већ ће нешто урадити за добробит свих грађана. Због ослањања целог
плана на реку Тису, првобитним предлогом су били предвиђени садржаји на води, док измењена Одлука то не садржи.
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Интервју – Милорад Бојин

Поробљена општина због
интереса неколико моћника
Разговор водили: Весна Фабрик и Саво Стојaновић
У броју „Велике Србија“ из јануара 2009. године, представили
сте нам се као посланик Српске радикалне странке у Скупштини
АП Војводина и изнели сте мишљење о тешком стању у општини Чока. Да ли се нешто од тада променило?
Свакако, али само нагоре. Чисто ради подсећања да кажем да је
општина Чока некада била понос Баната и северног дела Србије.
Цела општина је имала 15 000 становника и развијену пољопривреду и индустрију, и то: седам пољопривредних задруга са преко 150 радника, Комбинат „Рит“ са преко 1
500 радника, надалеко познату „Индустрију меса Чока“, дуванску индустрију, винограде са винаријом и
чувеним вином „Ждрпчева крв“, ливницу „Чока“, „Менту Падеј“ и друге. Долази распад некадашње државе, СФРЈ, а поготово надалеко чувени ватиканско-амерички октобар 2000. године, од када се наша
општина претворила у једну од најнеразвијенијих и најсиромашнијих у држави. Данас Чокани не могу да
се запосле нигде, сем институција као што су здравство, школа, предшколска установа и јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине, где се то обавља само по страначкој припадности владајућој
коалицији или по родбинским везама. Пољопривреда, као најважнија грана у нашој општини, којом се
бави већина нашег становништа, у тоталном је колапсу. Пољопривредна имања су углавном дата у
закуп, али је проблем што нико не зна ни коме а ни под каквим условима, јер по речима председника
општине, земљишне књиге су из доба Марије Терезије, па се ни не зна чија је земља. Зна се, међутим, ко
ту прилику вешто користи и убира корист од ње. Народ се мучи, ради, ствара и некако преживљава ову
тешку ситуацију. То је владајућа коалиција искористила тако што је својим пакетима и тобожњом помоћи
и обећањима, на последњим изборима добила гласове обманутих и несрећних људи, којима и лепа реч
пуно значи а камоли нешто друго.
Да ли сте нешто покушали да промените као председник одборничке групе у локалном парламенту или да као посланик у Скупштини АП Војводине потражите помоћ за своју општину?
Покушао сам све што је у мојој моћи и покушавам и даље, али је то тешко изводљиво јер је све у рукама, како локалне власти тако и њој сличне у покрајини. Ова власт, не само да није ништа урадила за
своје грађане, већ је својим понашањем и накарадним потезима произвела сијасет скандала и одлука
које се косе и са Уставом РС и Статутом АП Војводине. Статут СО Чока, који су доносили на вандредној седници са два наставка, и на следећој радној седници, на којој су усвојене само измене, допуне и
пречишћен текст, већ две године није ни донет. Нема ту поштеног, озбиљног и одговорног рада људи,
којима су грађани наше општине дали поверење 11.
маја 2008. године. Све је почело тако што је после избора, Опшгинској изборној комисији требало месец и
по дана да се одржи конститутативна седница СО, на
којој је било четири тачке дневног реда и извршена
верификација мандата општинских одборника. После две недеље, седница је настављена и изабрани
су председник општине, заменик, чак седам начелника, да би на тој истој седници био усвојен завршни
рачун и извештаји о раду свих јавних предузећа чији
је оснивач СО Чока. Дакле, све је рађено на брзину
да би се могло кренути у харач и отимачину. Тада се
по хитном поступку дају откази легално изабраним
директорима у јавним предузећима (Културно-обра-
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зовани центар, Дом здравља
Чока и Центар за социјални
рад општине) и постављају
се в.д. директори, а већ на
следећим седницама се исти
и именују у директоре. Ево
једног од примера како сам
нешто покушао да урадим на
једној од седница: Директор
јавног предузећа Дирекције
за изградњу општине, Душанка Рајић, пошто је поднела
извештај о пословању поменутог предузећа, приметио сам да се цифре из
Покрајинског фонда за капитална улагања не подударају са поменутим извештајем, да је реч о великој
разлици у новчаним износима, па сам се укључио у
дискусију. Иста ми је рекла да се ја у то не разумем, да би већ на следећој седници поднела неопозиву
оставку. Такође, не само да није одговарала за спорну разлику у износу новца, већ бива именована за
шефа рачуноводства у тој установи. Председник Скупштине нам одузима тада право дискусије на ту
тему, већина бира новог в.д. директора и већ на следећој сеници, по обичају, на место директора се
именује одборник ДС-а Зоран Јованов. И тако стално, из седнице у седницу, именовања и постављања
нових, а када наши одборници и покушају нешто да кажу, добијају претње и сочне увреде од самозваних
европејских демократа, без икаквих последица. Такође сам и у покрајинском парламенту покушавао да
скренем пажњу и тражим помоћ у решавању проблема наше општине, при чему бих био пажљиво саслушан од господина Пајтића и целог Извршног већа, и то је све. Једном приликом се и председник наше
општине, који је такође и посланик Скупштине АП Војводине, огласио репликом поводом мог изношења
проблема у нашој општини, говорећи да није ни место ни време да се прича о проблемима наше општине. Ако то није место, а видим да то није ни локални парламент, онда стварно не знам где и коме да се
као опозициони посланик обратим и учиним нешто!
После заоштравања односа између ДС-а и СВМ-а, крајем 2009. године, због одбијања посланика
СВМ-а да гласају за републички и покрајински буџет, дошло је до промене локалне власти у разним општинама где су ове странке биле коалициони партнери. Можете ли нам објаснити како се
десило да ова коалиција остане на власти у Вашој општини?
Па, било је ту свега! ДС је и у Чоки покушала да направи нову коалицију, пошто су добили зелено
светло и два гласа од ЛСВ-а, трчкарали су одређени људи како би пронашли тринаестога, како би своје
коалиционе партнере, СВМ, конкретније део Мађарске коалиције, послали у заборав. Користећи добро позната дешавања у нашој странци у то време, кад су наши људи одлазили обманути обећањима
Европејца Томе Шојића и његовог пулена Ћирка Вучића, покушали су да од наших одборника добију
подршку, барем једног који би приступио у њихове редове. Пошто је наша одборничка група поносних
српских радикала непоткупљива, било бољим радним местом или новцем, та им је авантура пропала.
Врло сам поносан на то што је наша одборничка група, која броји пет одборника или 20% заступљености у СО Чока, сачувала свој образ и што је једна
од ретких одборничких група у Србији која је апсолутно остала у целини, доследна политици и идеји
др Војислава Шешеља и нашој Српској радикалној
странци. Покушали смо да станемо на страну у то
време праведнијег СВМ-а, али нисмо наишли на њихово разумевање и сарадњу. Вероватно због бојазни
од својих гласача, којима је пласирана лажна прича
о лажном сендвичу и разним другима. Жао ми је што
смо наишли на неразумевање СВМ-а, јер кад увиде
да су погрешили и да су то биле обмане зарад личних интереса десетак људи у власти ( ДС и СВМ ),
биће касно за општину Чока.
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Да ли видите излаз из овако тешке ситуације у Вашој општини? Да ли као лидер чоканских српских радикала имате план за решавање нагомиланих проблема и на који начин
ћете то урадити?
Како да не? Наши грађани су честити и поштени људи, који не желе да их неко вуче за нос и
траже поштење за поштење. Увидели су и сами, и ту не морамо пуно да им причамо, колико
су за ова три мандата под притисцима и уценама тих и таквих Европејаца погрешили, ко обмањује а ко их истински заступа. У сталном разговору са њима увиђамо колико су свесни своје
грешке, коме су и како дали подршку. Ми у Српској радикалној странци у Чоки имамо пуно
поштених доктора, правника, професора, инжењера, радника а највише пољопривредника,
који имају образ као и наши одборници, да дођу на права места и убрзо врате Чоки и младост
и радост. У томе нам помажете и ви, мислим на целу редакцију новина „Велика Србија“, који
нам без цензуре и са пуно разумевања увек излазите у сусрет и помажете у раду, на шта су
вам сви српски радикали Чоке веома захвални!
Додао бих на крају, да ће нам такође и један од приоритета будућих активности бити дочек нашег председника, др Војислава Шешеља, који се враћа ускоро из Хага, првенствено
својој породици, мајци Србији и својој Српској радикалној странци!

МИ ВАС НЕЋЕМО ИЗНЕВЕРИТИ!

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ЧОКА!

Лист Српске радикалне странке, специјално издање Општинског одбора Српске
радикалне странке Чока. Оснивач: Др Војислав Шешељ. Уредник издања: Саво
Стојановић. Редакција: Весна Фабрик, Вукица Јованов, Милан Ђурђев
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