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БЕОГРАД - Председник Уједињених региона Србије (УРС) Млађан Динкић изјавио је
данас да процес децентрализације у Србији који је покренут више нико не може да
заустави, и додао да централизовани систем не може Србију да води напред.

  

"Точак децентрализације јепокренут и нико живи у Србији више неће моћи да га 
заустави", изјавио је Динкић и нагласио да је у кампањи тог савеза прикупљено 515.792
потписа грађана који подржавају ту иницијативу и они ће у понедељак бити предати
Скупштини Србије.

  

Динкић је истакао да је петицију УРС неочекивано подржало више од пола милиона
грађана, што је, како је нагласио, више од 15 одсто укупног бирачког тела Србије.

  

"Највеће две грешке протеклих 20 година су централизам и партократија", оценио је
Динкић и додао да "смо се борили за демократију, а добили партократију".

  

Он је, такође, оценио да у Србији не може да се напредује без страначке припадности.

  

"Данас су људи изгубили поверење у морал. Млади су изгубили поверење у све
политичаре, јер оправдано мисле да не могу да напредују ако нису у партији. Не могу
шест милиона пунолетних грађана да буду чланови странке. Напредовање мора да се
заслужи радом, а централизам то спречава", изјавио је Динкић.

  

Према његовим речима, није проблем у личностима, односно лидерима, већ у систему.

  

"Имамо погрешан централистички систем, који не може Србију да води брзо напред, већ
је гуши и то морамо да променимо. Дајте нам мало времена, да видимо, да ли ми то
можемо да остваримо", поручио је Динкић.
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Према речима лидера УРС, бруто домаћи производ по глави становника Београда је два
пута већи него у Војводини, а три до четири пута већи од просека Шумадије.

  

Регионалне разлике између београдске општине Савског Венца и Трговишта су 1:15,
рекао је Динкић.

  

Динкић је рекао да признаје одговорност за све време колико је на власти, због тога што
његова странка није нешто учинила против централизације Србије.

  

"Али, ми никад нисмо били странка која је водила земљу.Увек смо били мањински
партнер у владама. Прихватам део одговорности за то што нисам раније тражио
разбијање партократије, али то тражим да ураде и други лидери
  странака", додао је Динкић.

  

Због младих људи и њихове будућности, сутра предајемо петицију Скупштини Србије, а
после лета разбијамо партократију, закључио је он.

  

Залажући се за, како су навели, јаке локалне лидере, функционери УРС захтевају да се
председници градова и општина бирају непосредно.

  

Заменик председника УРС Верољуб Стевановић је затражио да се локалним
самоуправама додели њихова имовина и новац, како би локални фунционери могли да
раде на добробит својих грађана.

  

"Ми имамо право на своју имовину, односно на Закон о јавној својини, који немамо. Имамо
свакодневни апсурд, који не можемо да решимо уколико нисмо агресивни према
министарствима, или ако некад не радимо неке ствари које нису потпуно по закону",
рекао је Стевановић.
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"Оно што ми тражимо кроз регионе, осликава се на примеру Војводине. Реално,
министар просторног планирања Оливер Дулић је министар само за триторију јужно од
Београда, а у Војводини је довољна сагласност покрајинског секретара", навео је
Стевановић.

  

Чланица Председништва УРС Маја Гојковић је истакла да су лидери УРС у кампањи
прикупљања потписа обишли све градове и села у Србији и увидели да је држава
девастирана.

  

"Видели смо зашто млади напуштају своја места и хрле ка Београду и Новом Саду. Они
не виде никакву наду и шансу за добар живот у свом месту", изјавила је Гојковићева.

  

Она је указала на податак да сваке године 35.000 људи у Србији напусти своје место и
закључила да годишње Србија изгуби један град величине Руме или Јагодине.

  

Према речима Гојковићеве, проблеме у Србији не могу да решавају градоначелници који
немају надлежности и људи које су поставиле централе партија, већ они који мисле
својом главом, иза којих је стао народ.

  

Члан Председништва УРС Бошко Ничић је рекао да је у Србији кључни проблем што се
локалним лидерима, као "џојстицима, теледиригује из Београда".

  

Према његовим речима, идеја УРС о регионализацији је идеја која мења Србију, а коју
могу да спознају само визионари.

  

"Кључни проблем Србије је проблем кнежева, са којима не може да се изађе на крај, јер
су много јаки", рекао је Ничић.

  

(Блиц)
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