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 Комитет за мониторинг Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе
одлучио је да одржи седницу у Београду, 7. фебруара, након што су и представници
других земаља показали интересовање за притиске на локалну власт у Србији.

  Излагање градоначелника Шапца Небојше Зеленовића на Конгресу Савета Европе о
притисцима владајуће СНС на независне градове у Србији, али и иницијатива коју су он
и градоначелник Параћина Саша Пауновић упутили током састанка у Истамбулу у јуну
ове године, навело је Комитет да следеће заседање организује баш у нашој земљи како
би се детаљније упознали са ситуацијом на нивоу локалне власти.

  

Излагање градоначелника Шапца пропраћено је подршком бројних колега из других
земаља и њиховим интересовањем за даљи развој ситуације.

  

Андреас Гаснер, један од делегата из Немачке, поручио је током дебате да се сви
наводи које је Зеленовић изнео морају озбиљно испитати, те да је зато важна сарадња
представника локалних власти из целе Европе и неопходна подршка Конгреса.
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– Притисци на локалну власт и градоначелник не смеју се толерисати, посебно не ако
има сумњи да на активности које су повезане са криминалом. То је порука коју морамо да
пошаљемо са овог скупа, поручио је Гаспер.

  

И друге колеге из земаља у развоју, које су се сусретале са сличним проблемима,
захвалиле су Зеленовићу што је имао храбрости да јавно и гласно говори о конкретним
случајевима, али и пружи отпор свим притисцима.

  

Комитет за мониторинг ће до седнице у Београду прегледати документа о конкретним
проблемима са којима се сусрећу одборници и градске управе независних локалних
власти, а које и лист Данас објављује у серијалима.

  

Небојша Зеленовић оценио је за Данас да је то велики корак и да сада остаје да се
припреме сви потребни извештаји и да се докаже оно што је представљено у Стразбуру.

  

– Ја ћу се постарати свим снагама да ова тема коју сам отворио заједно са Сашом
Пауновићем буде на дневном реду у Београду и да се сви докази које смо прикупили
озбиљно разматрају, навео је Зеленовић.

  

Градоначелник Шапца је ове недеље одржао говор на седници Конгреса регионалних и
локалних власти Савета Европе у Стразбуру у оквиру дебате „Градоначелници под
притиском“ где је истакао да представници републичке власти, предвођене СНС-ом,
покушавају да поткупе, обмањују и уцењују одборнике локалних власти како би преузели
контролу на свим нивоима управе.

  

(Данас)
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