Говор Зорана Јаковљевића, градоначелника Ваљева на
Округлом столу ''Србија у процесу европских интеграција''
26.01.2009. год.
Ваше екселенције, представници Народне скупштине и Владе Србије, даме
и господо...
Пре свега, желим да изразим задовољство што се овакав скуп
одржава у Ваљеву, граду који својом богатом културом, духовношћу и
отвореношћу, сада и кроз историју, заслужује да се у њему разговара о
тако важном процесу за будућност државе и грађана Србије, као што је
придруживање Европској унији.
Ваљево, као и многе друге средине у Србији, део свог економског
развоја и модернизације дугује Европљанима који су овде у другој
половини 19. и на почетку 20. века отварали индустријске погоне, апотеке,
донели први фотоапарат, оснивали певачка и тениска друштва и слично.
Данас нам поново треба помоћ Европљана како бисмо наставили
демократизацију друштва и ојачали институције, обновили путеве и
комуналне системе, развили пољопривреду и отворили нове фабрике. У
сарадњи са Делегацијом Европске комисије и Европском агенцијом за
реконструкцију, овде смо прошле године реализовали један велики и за
нас веома значајан пројекат – изградњу топлане и вреловода чиме смо
вишеструко повећали број корисника даљинског грејања. Трудићемо се да
у будућности имамо спремне квалитетне пројекте за које ћемо затражити
партнерство европских институција или спремно дочекати програме из
фондова Европске уније.
Свакако да се процес придружвања Европској унији првенствено
одвија на државном нивоу, али је ово један од примера који показују како
локална самоуправа може допринети популаризацији тог процеса јер су
грађани Ваљева на кокретном примеру увидели позитивне ефекте
партнерства са европским институцијама. Свој допринос Ваљево може
дати и поспешивањем демократске атмосфере у којој грађани и њихова
удружења могу износити иницијативе и о њима отворено расправљати са
представницима власти и локалних институција; такође и бољом
организацијом, рационализацијом и ефикасношћу рада Градске управе,
јавних предузећа и установа; интензивирањем сарадње са братским и
пријатељским градовима као што су Ситард у Холандији, Пфафенхофен у
Немачкој, Приевидза у Словачкој, Брно у Чешкој...
На крају, драго ми је што је специфична тема округлог стола за
Ваљево посвећена образовању, јер налазимо се недалеко од Петнице у

којој 27 година ради широм света позната Истраживачка станица за рад са
талентованим ученицима и студентима. У непосредној сте близини
Ваљевске гимназије која је изнедрила велика имена српске науке и
културе, као и много младих научник и стручњака данас ангажованих
широм света у институтима и компанијама. Имамо разгранату мрежу
основног образовања, добро организоване средње стручне школе, а
последњих година Ваљево постаје студентски град јер у њему делују три
факултета и државна пословна школа струковних студија.
Надам се квалитетном дијалогу, а гостима желим да се пријатно
осећају у нашем граду.

