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ОО СНС АПАТИН: ВАЖНО НАМ ЈЕ МИШЉЕЊЕ СУГРАЂАНА 

 

Општински одбор Српске напредне странке у току претходних неколико недеља спровео је акцију разговора са 

грађанима „од врата до врата“, која је за циљ имала да чујемо мишљења и предлоге грађана, као и прикупљање 

подршке за промену општинске власти у Апатину на наредним локалним изборима. У акцији су учествовали 

многобројни активисти, а грађани су имали прилику да поразговарају и са кандидатом Српске напредне странке 

за градоначелника Апатина, господином Радивојем Секулићем. Сматрамо да је овакав вид комуникације са 

грађанима знак смелости, чистог образа и жеље да се реалност сагледа из њиховог угла. На тај начин, бићемо 

спремни да, чим се за то укаже прилика након идућих локалних избора, решавамо проблеме на које се 

становници општине Апатин жале. 

Изузетна подршка, од скоро 50%, коју грађани дају нашим програмима и кандидату за градоначелника, 

господину Секулићу, успаничила је многе актере политичке сцене у Апатину. Озбиљна опозиција, коју предводи 

препознатљив човек, успешан привредник, господин Секулић, и тим младих, школованих и амбициозних људи 

који је окупљен око Српске напредне странке у Апатину, схваћени су као реална претња тренутној власти. Када се 

зна да је актуелни председник општине Апатину за „Вечерње новости“ од 15.12.2013. године изјавио да „душу и 

власт нико лако не испушта“, панични потези владајуће коалиције нису ништа неочекивано. 

Неразумевајући важност личног контакта са грађанима, нашу акцију називају различитим именима. О нашим 

најистакнутијим члановима пласирају гласине и покушавају да их увуку у муљ у коме и сами плутају. Наше 

програме извлаче из контекста и шире неистине, а онда их кришом преписују у своје стратегије. Не раде свој 

посао, а када их у томе ухватимо, траже полицијску заштиту. 

ОО СНС Апатин до сада није учествовао у прљавој кампањи, а све податке о аљкавости, немарности и 

неуспешности локалне власти које смо изнели чињенично су стање и њихова истинитост је веома лако 

проверљива. За описивање катастрофалног рада ове општинске власти лажи просто нису потребне. 

ОО СНС Апатин такође позива све истакнуте преставнике тренутне власти у Апатину да изађу међу грађане и чују 

шта они мисле о њиховом раду, ако имају за то смелости. Политичари, као изабрани представници грађана, 

требало би да буду упознати са реалношћу у којој ти грађани живе. Онај ко се одважи да влада, треба да има 

толико части да чује шта народ мисли, па макар народ рекао да је цар го. Ми ћемо да наставимо наше 

активности, а Српска напредна странка и даље је отворена за све грађане који желе да нас подрже и прикључе 

нам се. 
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