Записник
Прва редовна седница Скупштине удружења Локални фронт Ва
6. октобар 2018. у 10 часова
Просторије удружења др Пантића број 37 у Ваљеву

Седницу је отворио и поздравио чланове и госте Жељко Трифуновић, председник
Управног одбора удружења. Пошто је секретар Владимир Пантић потврдио да постоји
кворум, председавајући је предложио дневни ред заседања:
1. Усвајање Пословника о раду Скупштине удружења Локални фронт Ва
2. Усвајање Одлуке о избору и надлежностима председника о потпредседника
Скупштине удружења
3. Избор председника Скупштине удружења
4. Избор потпредседника Скупштине удружења
5. Усвајање Извештаја о раду удружења у протеклој години/Извештај Управног
одбора
6. Усвајање Финансијског извештаја удружења у протеклој години
7. Усвајање Одлуке о припремама удружења Локални фронт Ва за учешће на
будућим локалним изборима за одборнике
8. Усвајање Програма рада удружења за наредну годину
9. Разно
Након читања предложеног дневног реда председавајући Трифуновић је позвао
чланове да гласају о предложеном дневном реду „за“ и „против“. Чланови скупштине су
једногласно усвојили дневни ред.
1. Председавајући Трифуновић је обавестио чланове Скупштине да је нацрт
Пословника усвојен као предлог од стране Управног одбора удружења. Поред
уобичајених правила која треба да осигурају ваљано и демократско одлучивање,
председавјући је истакао да је Пословником Скупштине удружења предвиђена
могућност организовања дебате, као и да није ограничено време расправљања за
учеснике.
Председавајући Трифуновић је позвао чланове да гласају опредлогу Пословника о
раду Скупштине удружења Локални фронт Ва,„за“ и „против“. Чланови скупштине су
једногласно усвојили Пословник о раду Скупштине удружења Локални фронт Ва.
2. Председавајући Трифуновић је обавестио чланове да члан 10. став 7. Статута
удружења даје могућност Скупштини да донесе посебну одлуку којом ће утврдити
избор и надлежности председника скупштине, као и да је радна група саставила нацрт
Одлуке о избору и надлежностима председника и потпредседника Скупштине
удружења коју је као предлог усвојио Управни одбор. Трифуновић је нагласио да је
потребно да се успоставе ове функције у Скупштини, будући да удружење очекују
озбиљни послови у будућности где је потребно да удружење има сталног председника
и његове заменике.
Председавајући Трифуновић је позвао чланове да гласају оОдлуци о избору и
надлежностима председника и потпредседника Скупштине удружења Локални фронт
Ва,„за“ или „против“. Чланови скупштине су једногласно усвојили Одлуку.

3. Председавајући Трифуновић је у име Управног одбора, сагласно члану 10. став 7.
Статута удружења, предложио да за председника Скупштине удружења буде изабран
члан удружења Предраг Савић-Блеки.Трифуновић је рекао да је Управни одбор
удружења за председника скупштине предлаже човека који има највеће политичко
искуство од свих чланова, човека који у свом раду није оставио ни једну мрљу.
Самостални одборник, Љубомир Радовић је рекао да чланови удружења углавном
немају политичко искуство, нити су били чланови политичких организација. Удружењу
су потребни нови људи. Са друге стране, учешће на изборима захтева и знање и
политичко искуство. Тако смо дошли да имена Предрага Блекија Савића- истакао је
Радовић-У свему оном што смо урадили као удружење током годину дана, његов
допринос реализацији већине активности Локалног фронта је доминантан, почев од
припрема за седницу Скупштине Града, преко конференција за медије.Радовић сматра
да ће избор Предрага Савића додатно допринети квалитету организације и рада
удружења, посебно имајући у виду изазове који очекују удружење, будући да је
Статутом предвиђено да Скупштина одређује листу кандидата за учешће на локалним
изборима.
Председавајући Трифуновић је позвао чланове да гласају о избору Предрага Савића -Блекија на функцију председника Скупштине друштва Локални фронт Ва,„за“ или
„против“. Чланови скупштине су једногласно изабрали председника Скупштине.
Председавање је потом преузео новоизабрани председник Скупштине, Предраг Савић
-Блеки.
4. Председник Савић се захвалио члановима скупштине на указаном поверењу и
избору на функцију председника. Нагласио је да пред свим члановима удружења
предстоји озбиљан посао. Ако неко сматра да ће на изборима бити лако, нека погледа
како су изгледали тотално неважни избори за сеоску месну заједницу у селу Петница.
Људи против којих се боримо показали су шта нас чека. Људи, не политика, јер
политика је једно, а прљаве игре су друго-нагласио је Савић и додао да је важно што је
Локални фронт успео да одржи ниво политичке културе. Удружење никог није назвало
лоповом или барабом, а то ће се о члановима организације чути ускоро, већ је,
прозивајући одговорне увек показивао папире (доказе).
Сагласно усвојеном дневном реду а на основу члана 3. став 2. Одлуке о избору и
надлежностима председника и потпредседника Скупштине, председник Савић је
предложио члановима Скупштине да на функције потрпедседника Скупштине
удружења буду изабрани Славица Пантић, дипломирана правница из Ваљева, и
Предраг Матић, дипломирани демограф из Ваљева. Председник Савић је подсетио
чланове да су уз позив за седницу добили биографије предложених кандидата.
Председник Савић је позвао чланове да гласају о избору Славице Пантић и Предрага
Матића на функције потпредседника Скупштине друштва Локални фронт Ва „за“ и
„против“. Чланови скупштине су једногласно изабрали потпредседнике Скупштине, са
по једним уздржаним гласом.
5. Председник Савић је сагласно утврђеном дневном реду позвао члана Управног
одбора Ђорђа Петковића и самосталног одборника Љубомира Радовића да укратко
представе Извештај о раду удружења у протеклој години, Извештај Управног одбора и
информацију о раду одборника.Председник Савић је подсетио чланове да су уз позив
за седницу добили извештаје.
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Говорећи о извештају Петковић је нагласио да је за годину дана обављен велики
посао, основано је и регистровано удружење, обезбеђене су просторије и спроведен
велики број активности, које су наведене у табели која се налази у материјалу.
Петковић је подсетио на пробој у јавности крајем 2017. године са темом недостајућег
моста након радова у Петничкој пећини, потом на журку која је организована почетком
фебруара 2018. године на којој је учествовао знатан број људи, чланова, симпатизера
и гостију.Организација је у априлу поднела кривичне пријаве против тадашњег вд.
начелника Градске управе због сумње на злоупотребу у вези са јавним набавкама, што
је учињено у сарадњи са адвокатским тимом. Петковић је обавестио чланове да је по
тој пријави отворен предмет пред посебним одељењем тужилаштва за борбу против
корупције, али да до данас нема повратних информација. Петковић посебно истиче
јавно саопштење Локалног фронта и захтев за смену недостојног градоначелника
Гвозденовића, што је изазвало пажњу медија и јавности. Све поводом нечувеног
интервјуа Гвозденовића који је дао агенције Инфо 24 који је емитован 15. августа на
Телевизији Студио Б. Локални фронт, додао је Петковић, од самог почетка активно
учествује на друштвеним мрежама.
Током претходног периода одржано је 27 конференције за медије, издато 4 саопштења
за медије, одржана 4 улична догађаја (перформанси), и 3 догађаја „Упознајте Фронт“.
Удружење одржава контакт са удружењем Локални фронт из Краљева, Не дамо Нишки
аеродром из Ниша, Не давимо Београд из Београда, као и са представницима из
грађанске иницијативе из Пожеге. Говорећи о извештају, председник Управног одбора
Жељко Трифуновић је рекао да је организација испунила циљ који је постављен
приликом оснивачке скупштине удружења пре годину дана-да Локални фронт Ва буде
препознатљиво удружење у Ваљеву.
Самостални одборник у Скупштини града Ваљева, Љубомир Радовић је истакаода су
удружењу потребни људи и финансије. Сваки човек је потребан, било да је у Ваљеву
или да је везан за овај град, свако ко је заинтересован да се у овом граду боље живи је
неопходан организацији. Потребно је да удружење има још више људи који у име
удружења могу јавно да иступају да би се лакше поднели напади који су од стране
власти уперени против неколицине људи. Све да би се одбрали од спинова и лажних
информација у случајевима када се организација појављује са аргументованом
критиком.
Одборник Радовић истиче да живимо у болесној држави, да влада страх, да се ради о
диктатури. Радовић је истакао да је до сада учестовао на половини укупних заседања
Скупштине града Ваљева, с обзиром да ускоро предстоји 27. седница. Тренутна
политичка гарнитура је обновила, вратила друштво у деведесете године. Људи који
данас воде Скупштину Града су партијски функционери који су тада жарили и палили,
од Милорада Илића, преко Михаила Милутиновића, што утиче на начин и поштовање
прописа приликом заказивања и вођења седница. Одборник Радовић истиче да је на
седницама скупштине потпуно сам, тако да је веома тешко одржати фокус и избацити
емоције, јер се у расправи користе ствари које нису ни демократске, нити се користе на
улици.
Људи који су у скупштини ту су да би завршили неки свој посао, да би запослили
чланове породице, да би озаконили неку бесправну грађевину, да би им се опростио
дуг према јавним предузећима. Потпуно је невероватно на шта су људи спремни када
улазе у политику и шта они добијају за узврат? Тиме што ће да подигну руку за неку
незакониту радњу коју ће извршна власт да одради они ће да добију своје задовољење
и једино што се ту испуњава су лични и партијски интереси. Квалитетна расправа у
Скупштини не постоји, председник и потпредседник Скупштине се труде да то
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онемогуће. Извршна власт у лику занимљиве особе, Слободана Гвозденовића,
показује какве су последице катастрофалне владавине претходне најмање три
деценије.То је довело да избора једног таквог човека који на срамотан начин
представља Ваљево, који вређа сваког око себе ко покушава нешто самостално да
ради, који не поштује прописе који њега обавезују да представља све грађане града
Ваљева, не само своје политичке истомишљенике. Тај човек је политичку борбу почео,
наводно, борећи се против Социјалистичке партије Србије која је годинама жарила и
палила у Србији и Ваљеву, инфилтриран у сваку могућу институцију у граду. Данас ти
људи заједно представљају Ваљево.
Српска напредна странка и Социјалистичка партија Србије су исто зло, без обзира
колико се у јавности правила лажна слика како су они различити. Ради се о истим
људима, о истим аспирацијама, ту политике нема, остварују се лични и партијски
интереси. Људи којима се угрози остваривање личних интереса су спремни на све, те
онда не чуде свакаве врсте насиља које се дешавају у локалним срединама широм
Србије. Јер ако господин Гајић, који је једва завршио основну школу, дође до функција,
очекивано је да ће се он супротставити сваком ко покуша да угрози или оспори његово
место, јер га мимо партије никако не може добити.
„Ја не могу ћутке и мирно да посматрам од куће, како ће сутра о мени и судбини мог
детета одлучивати Михајло Милутиновић, Слободан Гвозденовић, Милорад Илић“,
рекао је одборник Љубомир Радовић и додао да је у Ваљеву ситуација поприлично
очајна те да је много људи отишло из Ваљева, главом без обзира. Радовић истиче, да
се седнице Скупштине града сазивају хитно, да би се избегла квалитетна припрема
материјала, најчешће седнице имају циљ да се нешто усвоји ад хок, да се протури нека
одлука. Кадровска питања су склоњена са дневног реда, о њима се уопште не
расправља, људи се постављају на функције тек тако, без примопредаје, без
извештаја. Велика количина новца грађана се троши улудо, на испуњавање личних
потреба, запошљавање. Број тачака дневног реда на седницама Скупштине је
невероватан, преко четредесет понекад, па је немогуће учествовати у расправи у вези
појединих тема. Медији нису у могућности да извештавају о толиком броју тема.
Радовић истиче да је захваљујући људима који му помажу у припреми и анализи
материјала успео да учествује у расправи и до десет тачака, сматра да је то привукло
пажњу јавности и да у скупштини приказује основне елементе политике удружења
Локални фронт. Та политика је усмерена на указивање на бацање, трошење 3,5
милијарди буџета годишње, новца грађана.
Милош Моловић, активиста, нагласио је да се ради о злоупотреби јавног новца, не
само да је у питању улудо трошење. Одборник Радовић се сложио, истичући да то
показује кривична пријава која је поднета због злоупотреба у јавним набавкама, као и
све акције удружења.
Ђорђе Петковић, члан Управног одбора, подсетио је да у локалном парламенту постоји
још пет опозиционих одборника који су то само декларативно, као икебана, тако да је
силина напада владајуће већине уперена према једном човеку. Дискутујући, одборник
Радовић је рекао да владајућа странка пласира измишљотине против читавог
удружење, међутим Локални фронт треба да задобије пажњу и поверење јавности са
једином ствари коју организација има а то су образ и поштење. „У овом граду постоје
људи који су часни и поштени, без обзира на невоље које су нас задесиле. У Ваљеву
постоји традицонални изражен локалпатриотизам“, итакао је Радовић.
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Након краће расправе председник Савић је позвао чланове да гласају о Извештају о
раду удружења у протеклој години/Извештај Управног одбора и информацији о раду
одборника, „за“ или „против“. Чланови скупштине су једногласно усвојили извештаје.
6. Председник Савић је сагласно утврђеном дневном реду позвао председника
Управног одбора Жељка Трифуновића да укратко представи Финансијски извештај о
раду удружења у протеклој години.Председник Савић је подсетио чланове да су уз
позив за седницу добили предлог Финансијског извештаја.
Представљајући Финансијски извештај Трифуновић је скренуо пажњу на документе
који су приложени у материјалу, потврда да је извештај прихваћен у Агенцији за
привредне регистре, те нагласио да се организација финансира из чланарине које
износи 1000 динара на годишњем нивоу, из донација и из одборничке надокнаде коју
удружењу уступа одборник Љубомир Радовић. Трифуновић је подсетио чланове који
нису уплатили чланарину да то могу урадити на текући рачун удружења.Тренутно
стање на рачуну удружења је 36.870 динара а на девизном рачуну је 100 евра,
донација нашег симпатизера који је на раду у Уједињеним арапским емиратима.
Председник Савић је позвао чланове да гласају о предлогу Финансијског извештаја о
раду удружења у протеклој години, „за“ или „против“. Чланови скупштине су
једногласно усвојили Финансијски извештај удружења у протеклој години.
7. Председник Савић је сагласно утврђеном раду позвао чланова да расправљају о
Усвајању Одлуке о припремама удружења Локални фронт Ва за учешће на будућим
локалним изборима за одборнике, те подсетио да су уз материјал достављени
резултати мале анкете. Образлажући налазе истраживања Савић је истакао да је
спровео анкету, тражећи повратну информацију од тридесетак особа које нису
припадници удружења, а чији ставови су вредни пажње. Налази анкете би требало да
допринесу расправи и стварању основа за припрему учешћа организације на
предстојећим локалним изборима који ће бити најкасније 2020. године, вероватно и
раније. У истраживању је постављено питање „да ли уопште ићи на локалне изборе“,
као и дилема „ да ли Локални фронт на изборима треба да наступи самостално или на
јединственој листи“? Већина испитаника сматра да Локални фронт треба да иде
самостално на изборе, истакао је Савић и појаснио, да се јединствена листа није
показала добро 2000. године, јер након добијања избора једна чланица је хтела једним
путем, а друга чланица коалције другим. Можда је вероватно да би једна листа
срушила постојећу власт у Ваљеву, али би сутрадан настао проблем, јер би настало
отимање, једни би хтели место начелника, други место директора, и тако даље.
Учествујући у расправи, председник Управног одбора Жељко Трифуновић је подсетио
да скупштина треба да одлучи да ли организација уопште треба да иде на изборе?
Када је оснивано удружење видело се да у Ваљеву нема никакве опозиције. Неки су
покушали у оквиру других удружења као што је Доста је било, али се то показало да се
ради о организацијама које су сличне владајућим. Подсетио је да је оснивачка
скупштина поставила циљ који је Управни одбор, чини се постигао, да организација
постане препознатљива опозициона снага и да представља алтернативу постојећим
политичким партијама. Трифуновић је рекао да сви знају за Локални фронт, али не
знају пуно и не детаљно, поготово што има дезинформација. Скупштина треба да се
определи између два пута, да Локални фронт критикује и указује не неправилности,
или други. Да наставимо са критиком власти али и да нудимо решења и да будемо
гарант да ће та решења бити спроведена у дело? Ако се жели да идеје буду
спроведене у дело, организација мора да учествује у законодавној власти, имати
одборнике.
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Активисткиња Радица Муњић сматра да организација треба да се припрема за изборе,
те да се не задржи само на акцијама критике власти. Ако се жели нешто променити
мора се и учествовати, и сносити део одговорности што је мишљење људи из
Дегурића, краја у коме живи. Радица Муњић сматра да су људи мало упознати са
активностима Локалног фронта као и са програмом, те сматра да треба доста да се
ради на томе да се јавност упозна са намерама и конкретним циљевима организације.
Активисткиња Сана Ивановић сматра да треба да се иде на изборе, али се брине за
питање логистике на изборима, чување кутија, број људи који је потребан да се обави
тај посао.
Жељко Трифуновић истиче да у случају одлуке да се спрема за изборе, организација
мора да приступи корак по корак остварењу тог циља и да успостави систем који ће
омогућити учешће на изборима. Када буду расписани избори Скупштина удружења ће
донети коначну одлуку да ли ће се или неће излазити на изборе и ако хоће са којом
листом кандидата, са људима који ће гарантовати да ће програм удружења бити
спроведен у дело
Ђорђе Петковић истиче да када се донесе претходна одлука да се учествује на
изборима стварају се услови да се приступи тим активности и оне постају приоритет,
да се контактирају људи, те питање избора постоје најважнија активност за Управни
одбор.
Одборник Радовић истиче дилему да ли су сви чланови удружења за то да се учествује
на изборима, односно да ли су вољни да учествују у том послу који тражи време, рад,
договарање, ствара трошкове. Радовић истиче да не би волео да Локални фронт на
изборима наступа удружен са било ким, осим ако то није неко друго удружење које
чине људи који се нису
бавили политиком. Разлог за то је, откако постоји
вишестраначје у Србији, људи само мењају странке, мењају боје, те због тога сви
страдамо. Све политичке опције, за које је можда свако од присутних био
заинтересован, су се изјаловиле. Локални фронт може да буде политички фактор који
има упориште у локалним темама и предност јер међу својим члановима нема
политичке острашћености, окупља људе различитих идеологија, али њихови ставови и
интереси нису супростављени. „Нас интересује како се троши новац грађана, наш
новац, чиме спречавамо поделе међу људима“-нагласио је Радовић. Пред удружењем
је велики посао, обезбеђење чланова бирачких одбора, осигурање финансија, одабир
праве листе кандидата. Ако би организација ушла на листу са неким другим ко
располаже ресурсима, било би изгубљено оно што организацију чини другачијом и
различитом, Локални фронт би се утопио у блату у коме делују све политичке странке.
„Без обзира можда на појединачне симпатије, кад помислим и поменем СНС, СПС и
ДС, ја ту не видим никакву разлику“, рекао је Радовић. Он сматра да не постоји начин
да се проблеми решавају почев одозго на доле, а Локални фронт и људи у Ваљеву
знају који су проблеми и најбоље могу сами да их решавају. Сматра да Локални фронт
мора да на изборе изађе само самостално, за шта предстоји пуно посла.
Жељко Трифуновић је појаснио да чланови треба да одлуче да ли ће удружење да се
припрема за изборе, а да ли ће се изаћи и како, о томе ће скупштина посебно
одлучивати.
Активисткиња Рајка Миловановић истиче да у Ваљеву има честитих и поштених људи
који нису у политичким странкама. Истиче да Локални фронт на изборе треба да изађе
самостално јер је препознатљив.
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Жељко Трифуновић је рекао да је Локални фронт озбиљно и одговорно удружење, те
да учешће на изборима треба планирати постепено. Сви који су ангажовани у
Управном одбору јеесу за излазак на изборима, али то претпоставља, између осталог,
састављање листе одборничких кандидата од најмање 34 чланова да би организација
имала право да има представника у бирачким одборима. Скупштина мора данас да
донесе одлуку која ће осигурати да удружење може да састави листу од 17 кандидата
што је минимално потребно за учеће на изборима. Управни одбор жели од Скупштине
да добије задатак да може организација да се припрема да учествује на локалним
изборима.
Предраг Савић је подсетио да је организација већ отпочела припреме за изборе, јер
сваког месеца тражи податке од Градске управе о променама у бирачком списку и
стању, тако да организација поседује на месечном нивоу податке о броју уписаних
бирача.
Председник Савић је позвао чланове да гласају о предлогу Одлуке о припремама
удружења Локални фронт Ва за учешће на будућим локалним изборима за
одборнике„за“ и „против“. Чланови скупштине су једногласно усвојили одлуку да
организација Локални фронт Ва отпочне припреме за учешће на предстојећим
локалним изборима у Ваљеву.
8. Председник Савић је позвао председника Управног одбора Жељка Трифуновића да
образложи предлог Програма рада удружења за наредну годину, подсећајући да је уз
позив члановима достављен документ. Трифуновић је рекао да је потребно да
Скупштина задужи Управни одбор да спроведе одређене активности како би се
остварио циљ који утврђен у претходној одлуци чланова.
Трифуновић је укратко образложио предлог програма: 1. Разговор са што више људи.
Будући да је потребно за учешће на изборима обебзедити велики број сарадника,
потребно је да се у наредном периоду обави разговор са људима у Ваљеву. Ако се сви
чланови укључе у тај посао, лакше ће се и брже доћи до циља. 2. Одабир, обрада и
пласман у јавност неколико тема на основу наших циљних група. Организација се не
може расплињавати на превише тема. Управни одбор сматра да је јако важна тема
заштита животне средине-загађења ваздуха. 3.Ширење организације удружења на
подручју градских и сеоских месних заједница. Било би идеално да организација има
своје људе и у сеоским месним заједницама који ће бити у бирачком одбору. 4. Израда
програма који ће бити презентован у кампањи пред следеће локалне изборе и план
рада локалне администрације. У Србији постоје општине у којима СНС није на власти
те је добро преузети добре примера рада локалних самоуправа Параћин, Шабац, као
што је обавезна реализација плана инфраструктуре по месним заједницима и обавезно
учешће грађана у одлучивању. „Тамо људи нису робови неких, као што је овде
Гвозденовић, који као да даје новац из свог џепа. Обећао је грађанима неког села да
ће урадити пут, а да ли ће неким другим грађанима бити асфалтиран пут зависи од
тога како ће гласати“. Трифуновић наглашава да организација треба да се наметне са
неким програмом и планом рада локалне самоуправе. „Људи треба да знају шта могу
да очекују ако гласају за нас. А ми, то јест кандидати морамо да будемо гарант да ће се
то заиста и десити“-истакао је Трифуновић. 5.Проналажење кандидата за одборнике на
следећим локалним изборима. Тек постепено, када се окончају претходни послови,
организација ће имати листу кандидата, рекао је Трифуновић. Да би организација
могла да контролише регуларност избора мора имати представнике у бирачким
одборима и Градској изборној комисији. 6. Рад на терену и теренске акције (Редовна
комуникација са заинтересованом јавношћу и медијима). Трифуновић сматра да
кандидати за одборнике треба да буду носиоци политике Локалног фронта у својим
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срединама. 7. Координација са осталим опозиционим организацијама и разговори о
изласку на следеће локалне изборе. Локални фронт већ прима позиве за разговоре од
других политичких партнера на тему сарадње у вези изборних услова и медијске
промоције.
Активиста Никола Тмушић је поставио питање ко је и у ком погледу предложио
сарадњу Локалном фронту? Жељко Трифуновић је одговорио да се ради о
новоформираној организацији Савез за Србију, речено им је да не постоји намера да
се Локални фронт учлањује у тај савез али да постоји могућност техничке сарадње у
вези осигурања фер изборних услова, поузданих бирачких спискова и медијске
слободе. Трифуновић истиче да је од представника савеза тражена подршка на
седницама градске скупштине, подршка да се поштује пословник. Одборник Радовић је
нагласио да је то покушај да се допринесе стварању услова за фер изборе, мада сви
морају бити свесни да од регуларних услова неће бити ништа. Главна прича би
требало да буде усмерана на равноправну медијску заступљеност и фер, регуларне
услове. Жељко Трифуновић је додао да кад је сарадња у питању, мисли се и на
неколико удружења која су ради сарадње контактирала Локални фронт, као што је
удружење „Тешњар“. Трифуновић је додао да би велики део послова у вези одабира и
припреме кандидата, носилаца листе требало да преузме председништво које је
изабрано. Они су такође овлашћени да руководе радом саветодавних тела која треба
да расправља и буде задужено за поједине политике, као што су социјална заштита,
заштита животне средине и друге. Планирано је у будућности да буде и више
потпредседника и више саветодавних тела, да сви који су заинтересовани могу да се
укључе.
Милош Моловић је упитао како одборници опозиције реагују када је у питању кршење
пословника на Скупштини града Ваљева? Одборник Љубомир Радовић је одговорио да
одборници опозиције уопште не реагују, да понекад чак и не дођу на седнице
скупштине.
Предраг Савић да је веома различито искуство са радом у бирачких одбора на
изборима 2000. године и на последњим изборима 2016. године, када су поједини
чланови бирачких одбора опозиције, Демократске странке, на дужности читали новине.
„Ми морамо на бирачким местима имати борце, који ће нонстоп гледати око себе,
морају проћи обуку после које ће моћи да препознају ко и како краде на изборима.
Двехиљадите власт није смела да покраде изборе јер смо им јавно ставили до знања
да знамо шта раде.“ Савић истиче да је јако битно да привучемо себи људе који не
морају бити чланови удружења али су угледни у својој средини и могу бити на листи
кандидата, као и да се обезбеде људи који ће оног дана када буду расписани избори
ставити потпис подршке за кандидатуру листе Локалног фронта.
Радица Муњић је истакла да је уобичајено када се говори о политичком раду и
придобијању гласача да се да одговор грађанаима одређеног насеља, на пример
Дегурића, шта они добијају ако гласају за Локални фронт? Она наводи да у Дегурићу
на постоји снабдевање безбедном пијаћом водом из јавног водовода. То је
приоритетан проблем Дегурића. Предраг Савић је расправљајући нагласио да Локални
фронт мора разговарати са људима по месним заједницама и сазнати шта су њихове
потребе. Владимир Пантић, секретар удружења сматра да је битно да Локални фронт
помогне и подстакне мештане да се укључе и оспособе за борбу да би могли да реше
свој проблем, уместо да им обећава да ће њихвом проблем гласањем бити решен.
Пантић сматра да су се људи повукли из политике, те да се зато јавним пословима
баве они који се баве, те да је због тога улога Локалног фронта да охрабри људе у
заједници да се баве политиком у интересу својих суграђана. Радица Муњић сматра да
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људи морају да се боре и да траже да им јавна власт испуњава оно што је право
грађана, као што је право да имају воду, пут и струју а не да то зависи од обећања
локалног моћника „Људи морају да траже оно што им припада у двадесетпрвом веку“закључила је активисткиња Муњић. Мирослав Пантелић је истакао да добру праксу
можемо да видимо у Шапцу, где је транспарентан буџет месних заједница, где власт
мора да испуни оно што су захтеви мештана. Сана Ивановић истиче своје искуство
када јој се колега обратио са питањем да ли ће можда она моћи да јој обезбеди да
постави монтажну гаражу испред улаза у Колубари 2 ако буде за њу гласао.
Наглашава да људи очекују обећања и да је обећала да ће прво да провери локацију.
Учествујући у расправи одборник Љубомир Радовић истиче да не мора људима да се
обећава али да ће људи добијати ако се укључе. Сматра да мештани Дегурића нису
добили воду не зато што су овако или онако гласали, већ зато што се јавни послови
воде неодговорно и што се новац годинама улудо троши, злоупотребљава. Пример
Шапца и Параћина показује да грађани морају бити укључени у доношење одлука и да
трошење новца мора бити транспарентно. Радовић истиче да су се људи у Локалном
фронту окупили да нешто мењају. Много је примера где у појединим насељима нису
испуњени основни животни услови, као што је Дегурић, Миличиница или Пријездић.
Власт инвестира у оне крајеве где има политички интерес а не где постоји стварна
потреба. Он истиче да је Локални фронт заинтересован да делује у сеоским насељима
уз сам град као што је Дегурић, где расте број људи, где се може понудити решење које
постоји у другим општинама, у противном ће увек о битним стварима одлучивати два
или три човека.
Предраг Матић, потпредседник Скупштине удружења истиче да свима треба да буде
јасно да је циљ Локалног фронта да се промени систем а не власт. Он подвлачи да се
мора успоставити систем уз помоћ кога ће се установити кад шта треба и где шта
треба у граду урадити (статистика, истраживање потреба, анализе, итд). Сматра да не
треба давати обећања, већ заступати промену система, као да је веома битно да људи
који буду носиоци листе Локалног фронта буду гарант својим интегритетом да ће то
тако и бити, да ће за идеју да се боре и да је остваре. „За промену власти се боре
политичке странке, ми се боримо за промену система“.
Ђорђе Петковић сматра да се мора наћи начин да се објасни људима на који начин ће
у будћности бити у прилици да утичу на трошење јавног новца. „Наш основни циљ
јесте партиципација јавности када је реч о јавном буџету. Ми морамо да објаснимо
грађанима на који начин ће се управљати буџетом града ако наши кандидати буду
изабрани, да ће грађани доносити одлуку како ће се трошити новац намењен њиховој
месној заједници, да ће сваке године знати колико новца имају и где ће сваке године
рећи шта им је потребно.
Расправљајући о ономе што Локални фронт треба да понуди јавности, Жељко
Трифуновић је изнео случај топ туристичких дестинација по замисли локалних власти,
као што су Дивчибаре и Петница. Уместо да плански и систематски раде на изградњи и
уређењу локација, локалне власти раде стихијски по систему „учинићу теби то-теби то“.
Сви виде туристичке манифестације које се финансирају, али за њих нема извештаја о
томе да ли је потрошено новац оправдан. „Људи кажу да им је супер било на
Чваркијади или на Ди фесту, али Град мора да послује економски, да се види колики је
профит остварен, а не само да су се грађани забавили“. Трифуновић истиче да 3,5
милијарди градског новцаа уопште није мали износ, већ је проблем како се он троши,
онако како се гласа у скупштини, према личним и партијским потребама. Трифуновић
истиче да се у локалној заједници људи морају борити да би нешто добили, као што
Петница повремено нешто добија јер власт процењује да има конкуренцију па зато
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улаже. „Неки људи схвате да се неко бори за њих и за њихову заједницу, па гласају за
тог неког. Ми не треба да уђемо у традиционални муљ у коме је данас политика. Неки
нас неће препознати, али неки хоће. Ми треба да останемо изван тога. Ми не смемо да
изађемо из наших оквира. Ми желимо државу и град да вратимо грађанима“, закључио
је Жељко Трифуновић.
Жељко Трифуновић је изнео и поједине активности који треба спровести на
оперативном, текућем нивоу као шту су: 1.Креирање вибер групе, ради бржег
прослеђивања информација2. Редовни састанци чланова. Пожељно је да се чланови
укључе у рад појеидних радних група, постоји интересовање за социјалну политику, за
екологију, али могу бити и друге теме, и не морају бити састанци само са члановима,
већ то могу бити људи и ван удружења, како би се дошло до одговора како да се
реше поједини проблеми у граду. Трифуновић истиче да ће се више постићи ако већи
број чланова и сарадника буде агнажован. Званична скупштина у пуном саставу се
састаје једном годишње, сагласно Статуту. Између седница, током године добро је да
се чланови укључе.3. Прикупљање података о потенцијалним гласачима и
сарадницима (база података), 4. Дежурства у канцеларији. Потребно је да удружење
обезбеди да канцеларија ради сваки дан одређени временски период, како би људи
који су заинтересовани могли да добију информацију, разговарају и
питају.5.Прикупљање чланарине и прилога и 6.Израда вебсајта/публиковање билтена.
Трифуновић истићче да је потребно да се објављује све оно што организација ради и
што планира, да није довољан Фејзбук и Твитер, те да је потребно израдити сајт, као и
билтен којим ће се доћи до људи који нису на интернету.
Председник Савић је позвао чланове да гласају о предлогу Програма рада удружења
за наредну годину „за“ или „против“. Чланови скупштине су једногласно усвојили
Програм рада удружења за наредну годину.
9. Председник Савић је позвао чланове да предложе питање или тему о којој би
Скупштина требало да расправља. Будући да није било предлога, председник Савић је
објавио да је Скупштина окончала рад, да су усвојене све тачке дневног реда, те да ће
записник и материјал са седнице бити достављен члановима Скупштине у року од две
недеље, сагласно члану 26. став 4. Пословника о раду Скупштине удружења Локални
фронт Ва.

КРАЈ

У Ваљеву, 6. октобар 2018.
13 часова

Записничар
Владимир Пантић, секретар
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Председник Скупштине удружења
Предраг Савић
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