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Шеф Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији Сем Фабрици и заменик шведског
амбасадора Јоаким Верн поручили су данас да прате како се одвија ситуација са пет
општина које су се жалиле Савету Европе на дискриминацију.

  

  

Председница Сталне конференције градова и општина Душанка Голубовић истиче да се
СКГО нико није обратио на ту тему.

  

Притисци владајуће Српске напредне странке (СНС) на опозиционе локалне самоуправе
биће тема састанка Комитета за мониторинг Конгреса локалних и регионалних власти
Савета Европе у Турској 28. јуна, потврдио је за Радио Слободна Европа председник тог
комитета Линдерт Фербејк, објавили су медији у четвртак.
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Фабрици наводи да је прочитао у медијима наводе тих општина, указујући да је то
озбиљно питање које се нашло пред телом као што је Савет Европе. „Због поштовања
према СЕ не могу то да коментаришем, али пратићемо пажљиво све и видећемо шта ће
СЕ рећи тим поводом“, рекао је Фабрици новинарима уочи састанка са представницима
СКГО.

  

Верн је рекао да зна за то питање и да се прати како се ситуација развија у општинама
Параћин, Шабац и Чајетина. Увек је интересантно видети какав је однос према
опозиционим странкама на локалном и централном нивоу. Долазим из земље где постоји
дијалог узмеђу различитих странака, а овде недостаје дијалог. Било би боље да радите
заједно, рекао је Верн.
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Голубовић, која је градоначелница Сомбора, рекла је да ће Савет Европе морати да
донесе одлуку, узимајући у обзир чињенице и околности које ће изнети и једна и друга
страна и изнети све аргументе који имају адекватну тежину у одлучивању.

  

"Искрено, као градоначелница, свака локална самоуправа мисли да добија мање од
других", рекла је Голубовић.

  

"Као председници СКГО ништа нисам добила, никаве примедбе у оквиру СКГО нису
кандидоване на ту тему за разматрање", рекла је она.

  

„Делегација Европске уније (ЕУ) у Србији је у протеклих 15 година одобрила 400
милиона евра за различите пројекте локалних самоуправа, а пре две недеље смо
покренули нови програм ЕУ ПРО за 99 општина јужно од Београда, укупне вредности 25
милиона евра“, изјавио је данас шеф делегације ЕУ у Србији Сем Фабрици.

  

(ФоНет)
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