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У општини Чока просечна нето 
зарада без пореза и доприноса 
износи око 26.000,00 дин. Леп 
звук просечне плате не може 
да задовољи грађане, посебно 
оне који нису запослени, који су 

остали без посла или  који зарађују далеко мање 
испод просека, тј. за свој рад добијају „минима-
лац“. Ове зараде односе се на јавни сектор, тј.оне 
службе које се финансирају из буџета локалне са-
моуправе или републичких органа .

Шта је са привредом и приватним предузећима? 
Стање није боље. Људи раде у сменама и тешким 
условима, али су принуђени како би прехранили 
своју продицу, платили месечне трошкове или на 
најтежи могући начин школовали децу.

Шта је са онима који нису запослени? Од чега 
људи живе и како преживљавају чекајући сутра-
шњи дан? На подручју наше општине број ко-
рисника социјалне помоћи из године у годину све 
је већи и сада износи више од 2000 корисника, 
што значи да нам је општина све сиромашнија.

У пољопривреди је још теже. На територији 
наше општине по последњем попису има 2306 
пољопривредних газдинстава. Просечна површи-
на газдинства је 2,5 ха. Све су то махом старија газ-
динства са слабом и застарелом механизацијом и 
све теже опстају у овим условима. У сточарству 
је још неповољнија ситуација због непостојања 

ПРОСЕЧНА ПЛАТА У ОПШТИНИ ЧОКА ЛЕПО ЗВУЧИ
организоване производње, малог броја грла по 
домаћинству, неповољних цена на тржишту, што 
додатно обесхрабрује пољопривреднике који се и 
даље одричу нормалног живота да би и следеће 
године уложили у производњу надајући се бољем 
сутра.

Омладина из наше општине масовно одлази у 
веће центре како би потражила посао, док села у 
нашој општини полако „ изумиру“. По последњем 
попису становништва број становника у нашој 
општини је 11600 што је за 22оо мање у односу 
на предходни попис. Нема склапања бракова, 
јер млади немају никакву сигурност, а сигурност 
им даје посао и лична зарада. Актуелна власт 
запошљава људе не по квалитету и професио-
налности, него по страначкој припадности и то по 
свим установама и предузећима где год то може и 
колико их није срамота. 

СРС је против овакве демократије коју води ДС 
у целој држави, па и у нашој општини и бориће се 
против оваквог вида корупције и криминала. По-
себно би радили на оживљавању 

Привреде, ревитализацији села и активирању 
пројекта Индустријске зоне доводећи инвестито-
ре који би изкористили повољан положај наше 
општине у региону и упошљавли наше грађане.
Данас је од укупног броја радно способних људи 
запослена само 1/3. Посебно би утицали на запо-
шљавање младих који би остајали у нашој опш-
тини, стварали породице и тако повећавали на-
талитет.       

Пише: Вукица Јованов
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пољопривредне средине са мноштвом пољопри-
вредних задруга , два комбината  као и прерађи-
вачких капацитета до данас једне од социјално-
економски најугроженијих општине у држави.
Уништена привреда због лоше приватизације , 
немогућност запослења па оно што преостаје жи-
тељима наше општине је враћање на колика толи-
ка породична имања покушавајући бар и на такав 
начин да се прехрани породица. Поново долази-
мо до нове невоље а то је да ако се и произведе 
неки пољопривредни вишак у породици, немогућ-
ност  пласмана на тржиште али и дуга чекања на 
наплату. Стижу нова улагања у поновну сетву, др-
жава тражи своје мора се платити порез, струја, 
вода...Све је то проузроковано датом политичком 
ситуацијом и великом тежњом наше владајуће 
структуре оличене у ДС, МК. И ЛСВ на локалном 
нивоу, док на покрајинском и републичком нивоу 
треба им придодати и СПС са ПУПС-ом.али и још 

Каква је улога СРС у по-
литичком животу општине 
Чока?

Од почетка увођења вишестра-
начког деловања, СРС у Чоки  је 
са више или мање одборника 

заступљена у нашој локалној Скупштини. Углав-
ном рад одборника СРС био је опозициони.Кад-
рови странака али и неприцинпијајлних коалиција 
које су се ређале на власти у нашој општини као 
рефлексија власти са виших нивоа, углавном су 
биле интересног карактера локалних моћника 
.Одборници СРС се по заказивању седнице локал-
не скупштине максимално припремају и анализи-
рају све теме које су предвиђене дневним редом. 
Тако да је рад одборника СРС у локалној скупш-
тини  био заснован углавном на предупређењу по-
ставке тачака дневног реда, али ако се то и деси 
жељом већине у Скупштини тада максималном 
аргументацијом указујемо на бесмисленост неких 
предлога одлука док су се неке теме од животног 
значаја за наше грађане запостављале.

Како оцењујете актуелну политичку ситу-
ацију у општини Чока?.

Након избора у СО Чока формирана је за нашу 
општину ‘’мрачна коалиција’’ у саставу: ДС, СВМ, 
ЛСВ. Све ове странке из владајуће коалиције ус-
тројиле су неку врсту конфедералне власти, тако 
да практично свака странка одговара за понеко 
јавно предузеће у коме себи дају неприкосновено 
право да узимају за себе као да је то предузеће 
њихово власништво. Са друге стране ове бахате 
општинске владајуће коалиције налази се СРС 
која је иако у мањини аргументованим чињени-
цама на самим седницама СО указивала на сву 
погубност изпољавања самовоље и бахатости.

Општина Чока од некада богате пре свега 

Пише: Саво Стојановић

БАХАТА ВЛАСТ У ОПШТИНИ ЧОКАБАХАТА ВЛАСТ У ОПШТИНИ ЧОКА
РАДИ САМО ЗА СВОЈ ЏЕПРАДИ САМО ЗА СВОЈ ЏЕП

Интервју: Милорад Бојин
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неке,који својим демагошким причама обмањују 
грађане о потреби овако обезглављеног и неза-
држивог срљања у ЕВРОПУ док грађани немају 
шта да једу.

И ако је од 2000-те године такозвана проевроп-
ска и демократска власт у нашој општини два 
пута плаћала израду а Скупштина Чоке усвајала 
пројекте Индустријске зоне а након тога није до 
сада било ништа само мртво слово на папиру. 
Поред тога што су и локална и покрајинска као 
и републичка власт састављене од истих страна-
ка врло се лако могло а само да је било и мало 
воље бар нешто за ових 11 година урадити. На-
вешћу само један пример: Као посланик у Скупш-
тини АПВ покушао сам у два наврата у расправи о 
буџету АПВ амандманима помогнем да се опреде-
ле за нашу општину одређена средства( 90 мили-
она).Ова средства била би намењена за уређење 
инфраструктуре Индустријске зоне Чока као већи 
предуслов за довођење уз наравно помоћ поли-
тичке елите са свих нивоа власти потенционал-
них инвеститора а тиме и запошљавња грађана 
наше општине. Против оваквог предлога били су 
два посланика из наше Чоке а то су др.Предраг 
Мијић ( ДС) као и Олга Вујић ( ПУПС).Шта рећи? 
Дали је потребан неки коментар?

Дали планирате предизборну коалицију и са 
киме?

Основни принцип је да све оне странке које ег-
зистирају у нашој општини и мисле да могу ући 
улокалну Скупштину , снагу нека самостално 
покажу на изборима и сходно оствареним резул-
татима може се приступити разговорима о евен-

туалној коалицији. Наш предизборни програм 
социјално-економског развоја Чоке ставља се 
на сто али и такав материјал ( уколико га имају) 
и странке у разговорима и прави се договор на 
нивоу општинских одбора.Сваки евентуални коа-
лициони договор ставља се на папир потписује и 
оверава печатом. Такав један документ практично 
постаје“Свето писмо“ у коалиционом деловњу.О 
таквом једном потписаном документу морају се 
обавестити и грађани наше Општине.Можда и 
многе странке на локалу и зазиру од искрене ко-
алиције са радикалима баш зато што код нас не 
сме ништа бити „испод жита“него све што се ради 
мора бити поштено, јавно и транспарентно.Виде-
ли смо до сада да је углавном политика сматрана 
као средство личне користи и богаћења, јер пред-
ставници странака на власти углавном су између 
себе трговали по принципу „ми ћемо вама уради-
ти...ово, ако ви нама одрадите... оно“. Такав прин-
цип је једино добар за десетак људи у Општини, 
док грађани гладују и живе у безнађу.Такав начин 
деловања се мора прекинути, једино изборима! 

Имате ли план и решење велике незапосле-
ности у општини Чока? 

Наравно,као велика и добро организована по-
литичка странка у сваком изборном циклусу  наш 
ОО СРС ради и план и програм развоја наше 
општине који се наравно штампа у листу „ Велика 
Србија“и дели грађанима не само и у изборној кам-
пањи.Окосница развоја наше општине пре свега 
мора бити стварање системских услова за развој 
пољопривреде.Поред тога јавни радови у Опш-
тини на изградњи комуналне инфраструктуре, 
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као и изградњи водоводних мрежа по нашим се-
лима. Изградња инфраструктуре у Индустријској 
зони као основни предуслов за проналажење и 
довођење у нашу Општину инвеститора у отва-
рању прерађивачких погона и тиме затварање 
пољопривредног циклуса од производње до пре-
раде. Једна од активности биће и истраживање 
извора термалних вода у Чоки и након тога ства-
рање пројеката привредног искориштавања.

Шта поручујете својим члановима?

Пре свега грађанима наше општине Чока али и 
свим нашим члановима који су се у једном тренут-
ку и поколебали због начина деловања и разних 
изјава које су 2008/09 давали издајници и продавци 
своје вере и идеје коју су лажно бранили скоро 
20 година неким страним обавештајним служба-
ма, Томислав Николић и Александар Вучић о на-
водном нестанку и замирању Српске радикалне 
странке. Неочекивано смо од ове двојице бивших 
челника добили  нож у леђа и наравно поклекну-
ли. Прозревши и презревши њихове намере убр-
зо смо почели и да се дижемо од тог ударца али 
у том њиховом првобитном таласу обмана и лажи 
изазвали су одређену конфузију и збуњеност код 

обичних чланова и грађана.У том њихово почет-
ку ова двојица максимално су били и подржавани 
од неких како електронских (ПИНК, РТС...) али и 
писаних  медија, што је код грађана максимално 
подгревало збуњеност док са друге стране изјаве 
из Српске радикалне странке нису објављиване. 
Велики напор смо морали да чинимо на раскрин-
кавању углавном преко листа „ Велика Србија“, 
овог издајничког легла али и на разбијању медијс-
ке блокаде. Владајући режим који је максимално 
подржавао Николића и Вучића у разбијању праве 
против теже тј. СРС,оваквој владајућој структури 

у растурању и продаји државе и уништавању со-
цијално-економског стања сваког грађанина нису 
могли свима нама да забране организовање три-
бина, скупова и непосредног разговора са грађа-
нима.На таквим скуповима грађани могли су да 
чују из прве руке праву истину а то је да Српска 
радикална странка није разбијена и није униште-
на . На велику жалост плаћеника Николића и Ву-
чића али и ДС и њихових полтрона из владајуће 
коалиције који сваке недеље трче по Хагу и Бри-
селу и покушавају да оправдавају узети новац у 
хотелу „Риц“ у Паризу.

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ЧОКА.
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