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У ЖИЖИ

ШТА СОМБОРСКИ ПОЛИТИЧАРИ И ГРАЂАНИ КАЖУ О ОТВАРАЊУ ПРВИХ ПРЕГОВАРАЧКИХ            ПОГЛАВЉА СА ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ?

ТАКО БЛИЗУ, А ТАКО   ДАЛЕКО
Саша Тодоровић: Наравно да је пут који морамо прећи дуг и тежак, али и једини пут ка просперитету и  ▀
напретку, како Србије, тако и Сомбора
Борислав Станичков: Свако наредно квалитетније уређење наше државе иде у прилог свима, а поготово  ▀
локалним јединицама
Жика Гојковић: Процес приступања Европској унији је незаустављив  ▀

Отварањем првих поглавља у преговорима са 
Европском унијом Србија се од понедељка 
налази у новој фази европских интеграција. 

Шта о томе кажу сомборски политичари и наши 
суграђани? Мишљења су подељена, али провејава 
заједнички став да очекивани бољитак највише зависи 
од нас самих. 

ОТВАРАЈУ СЕ НОВЕ 
МОГУЋНОСТИ

Саша Тодоровић, градоначелник Сомбора и 
финкционер СНС, честитао је грађанима Сомбора и 
Србије и захвалио им „на указаном поверењу да заједно 
учествујемо у процесу од изузетног значаја за све нас”.
- Много је датума који су од историјског значаја за 
Србију, а верујем да у новијој и политичкој историји 

Србије нема значајнијег датума од отварања првих 
поглавља у преговарачком процесу за приступање 
Европској унији. Отварање поглавља је истовремено и 
признање Влади РС да је мукотрпан рад уродио плодом 
и да се пут реформи наставља. Сомбор као својеврсна 
„капија Европе“,  јер се граничимо са државама које су 
већ чланице ЕУ, на том путу је незаобилазан. Осим гео-
графски стратешко доброг положаја, сада ћемо имати 
и државне гаранције да смо стабилна земља и да смо 
отворени за иностране инвеститоре. Град Сомбор је 
већ започео процесе сарадње са градовима из земаља 
у окружењу у оквиру Дунавско-панонске микрорегије, 
а отварањем поглавља отварају се и нове могућности. 
Наравно да је пут који морамо прећи дуг и тежак, али 
и једини пут ка просперитету и напретку, како Србије, 
тако и Сомбора. Поносан сам на премијера Владе Ре-
публике Србије и његов тим – казао је градоначелник 
Саша Тодоровић.

САМО ЈОШ ЈЕДНА ЕТАПА
Борислав Станичков, председник Скупштине 

града и председник Градског одбора СПС, на отварање 
прва два поглавља у преговорима са Европском унијом 
гледам само као на нову етапу у процесу европских 
интеграција наше земље.

- Сматрам да у наредним етапама треба свако да 
ради одговорно и професионално свој посао, а не 
да се сви бавимо глобалном или, како ми то кажемо, 
„високом“ политиком. Велика је одговорност и на нама 
локалним политичарима у погледу организовања и 
уређења свих области живота у локалној заједници, 
поготово у покретању свих потенцијала и ресурса којим 
располажемо. Свако наредно квалитетније уређење 
наше државе иде у прилог свима, а поготово локалним 
јединицама попут Сомбора, који никада није могао да се 
такмичи са оним срединама, које своје циљеве остварују 

ванинституционалним путевима. Зато је нашој средини 
посебно важно да се систем боље уреди, како бисмо 
поново постали развијенији део Србије и Војводине – 
каже Борислав Станичков. 

Синиша Лазић, директор Фонда „Европски послови“ 
АП Војводине и председник Градског одбора ДС сматра 
да је отварање првих поглавља показатељ да је Србија 
на европском путу и да тежи друштву које је утемељено 
на европским вредностима.

- У случају Србије преговори су структуирани у 35 
поглавља, односно 4 поглавља више него у случају 
приступања Хрватске, најмлађе чланице ЕУ. Битно је 
нагласити да се не преговара о суштини правних тековина 
ЕУ, већ се очекује да се нова чланица прилагођава 
правилима која већ важе у ЕУ. Предмет преговора су 
заправо прелазни аранжмани, односно рокови, за области 
у којима Србија неће бити у стању да од дана приступања 
ЕУ примењује правне тековине ЕУ у потпуности. Ако 

сагледамо искуства Хрватске, Румуније и Бугарске које 
су последње приступиле Европској унији, највише 
прелазних рокова одобрено је у областима попут животне 
средине и пољопривреде, јер ове области изискују 
велика инфраструктурна улагања како би се прилагодила 
постојећим европским стандардима, а која није могуће 
испунити у кратком року. Да би ЕУ прихватила прелазне 
рокове које Србија предложи у оквиру одређених 
преговарачких поглавља, морају се осмислити детаљни 
планови са тачно дефинисаним фазама спровођења које 
ће бити могуће реализовати у предвиђеним роковима 
једино ако постоје јасно опредељена финансијска 
средства и изграђени административни капацитети 
унутар институција надлежних за питања у одређеним 
преговарачким поглављима. Стога, пред Србијом стоји 
дугачак пут који треба да резултира приступањем Србије 
Европској унији, а временски период ће зависити како 
од Србије тако и од Европске уније која такође може да 

затражи прелазне рокове  за себе како би у потпуности 
интегрисала Србију у постојећи систем ЕУ – рекао је 
Синиша Лазић. 

ИСТОРИЈСКА ШАНСА
За Жику Гојковића, народног посланика и 

председника Градског одбора СПО, отварање поглавља 
је почетак стварања циља свих који су сањали и борили 
се за Европску Србију. 

- Наша странка је у тој борби дала огроман допринос, 
поготово у времену када то баш и није било популарно. 
Ово је уједно и историјска шанса Србије и победа свих 
оних који су чували и бранили идеју европске политике 
у Србији и када је будућност те идеје деловала немогућа. 
Србија је на добром путу, али је брзина којом идемо 
тим путем и даље недовољно брза. За то је одговорна и 
ЕУ, али и ми сами, јер у Србији и даље постоје снажни 

Гојко Бодрожић, пензионер:
- Мислим да је приступање Европској 

унији умесно и да тако треба. Ми, хтели-
не хтели, никакво друго боље и лепше 
решење немамо. Да ли ће Европска унија 
и заживети до тада док ми будемо спрем-
ни и способни по њиховом мишљењу, 
то је прича за себе. Турбулентна су и 
тешка времена и у свему томе има по-
мало и неизвесности. 

Славољуб Николић, аутопревоз-
ник:

- Добро је, наводно нешто ће се про-
менити, али то би требало да се проме-

ни и без уласка у ЕУ. Ми чекамо увек 
да нам неко каже као да сами не знамо 
шта треба. Нисам ја против тога, али 
не морамо ми чекати да нас неко увек 
води. Наравно, неће нам од тога бити 
боље. Мислио сам пре 25 година да ће 
нам бити боље, па није. 

Миодраг Шљукић, незапослен:
- Немам став уопште према уласку у 

Европску унију. Вероватно да ће доћи 
неки бољитак, али није то толико веза-
но за Европску унију, колико за увођење 
реда у државу, који ће доћи неминов-
но са спровођењем поглавља, односно 

мера на које ће нас натерати да их 
спроведемо. 

Тат ј а н а  С е л и м ов и ћ , 
домаћица:

- Боље да мене не питате шта мис-
лим. Ја се надам да би то требало да 
води ка нечему бољем, али ствар-
но више не знам да ли има икаквог 
смисла говорити било шта о томе. 
О уласку у Европску унију ја немам 
баш неко позитивно мишљење. Очекујем 
да може бити само горе. 

Небојша Костић, угоститељ:
- Нема ту за нас бољитка. Немамо ми 

никакве користи од Европске уније, са-
мо ће они имати користи од нас. Што 
се тиче Сомбора самог, за омладину је 
катастрофа. Много мало радних места, 
једноставно је неорганизован цео град. 

Саша Тодоровић Борислав Станичков Синиша Лазић Жика Гојковић Слободан БезбрадицаДраган Ненадов Марко Минић

НАШИ СУГРАЂАНИ О ОТВАРАЊУ ПРВИХ ПОГЛАВЉА У ПРЕГОВОРИМА СА            ЕВРОПСКОМ УНИЈОМ
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