
EКСПОЗЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ВАЉЕВА ЛАЗАРА ГОЈКОВИЋА 

ВАЉЕВО 18.08.2020. година 

 

Поштоване даме и господо, одборници, поштовани грађани Ваљева, ХВАЛА вам на 

прилици коју сте ми указали да заступам и представљам наш град! Хвала и онима који 

су доприносили у предходном периоду! 

Заиста, са посебном радошћу гледам на могућност да се напокон одужим граду који је 

мени много дао - за своје безбрижно детињство, својој вољеној породици, добрим 

друговима, граду који је за мене био пун и кад је било празан, уточиште и кад се из 

њега одлазило.. ХВАЛА вам свима!  

Данас, са ове инстанце гледајући, желим да мислим да је 90 000 људи, грађана града 

Ваљева, управо овде са нама. И они који вуку колица на градилишту, они који баш сада 

исписују лекарске рецепте, они који провлаче робу кроз касу, који купују детету књиге 

за школу, они који су управо ушли у градски аутобус, који су сели да се одморе, који су 

рано устали, посејали, пожњели.. 

А ми смо овде због њих. Овде смо њиховом одлуком. Постављени на сам почетак, са 

јасном назнаком да смо сада ми на потезу. И да им покажемо да нису погрешили..  

Могли бисте ме назвати младим, можда неискусним, али циљ испред мене је потпуно 

јасан. У наредном периоду своје време, енергију и познанства ћу усмерити ка стварању 

нових вредности за нас град! 

И овај пут нисам сам. Велики терет и одговорност које су нам Ваљевци одредили делим 

са својим тимом, где убрајам и све вас присутне. Свако ко мисли да овим ангажовањем 

допринесе себи лично, греши и није му место међу нама. Свако ко мисли да може бити 

компромиса са оним што је потребно Ваљеву и грађанима греши. Нема компромиса. 

Ваљевцима је потребно да виде рад, посвећеност, људски однос према њиховим 

потребама и поштовање. Поштовање према чињеници да они од своје зараде издвајају 

новац за овај град.  

Кажу неки да грађани кратко памте.. Не знам како да се сложим са тим. Јер ја памтим 

све добре и лепе ствари које су се догодиле у овом граду. Зато кажем дајмо им 

вредности које ће памтити: 

 

-   Ако желе улицу , урадимо улицу.  

-   Ако желе посао, уредимо индустријску зону, доведимо квалитетне домаће и стране 

инвеститоре.  



-   Ако ће лакше да студирају, продају своје производе, унапреде своје послове, брже 

дођу до државних инситуција, повежимо се са Београдом, са Србијом новим брзим 

тракама.  

-   Ако желе да остаре у Ваљеву, а сами су, пружимо им достојанство у старости, 

завршимо геронтолошки центар.  

-   Ако млади желе више, питајмо шта је то и урадимо, јер њима припада будућност. 

Република нам у томе помаже. Количина и квантитет обећаних инвестиција јасно 

говори о решености државе и председника Александра Вучића да помогну да наш град 

ухвати корак са осталим градовима који су се развили и постали добро место за живот. 

Хвала им на томе. 

Пред вас одборнике, као чланове највише институције једног града, поставио бих нови 

циљ. Окрените се будућности, стварању нових политичких патерна понашања. Оног 

који претпоставља безусловну сарадњу, коректну размену мишљења и поуздану намеру 

да се искључиво одлучује у интересу грађана! Лицни интереси и сукоби морају постати 

ружна историја нашег простора. Напокон мора да завлада политичка култура - Једном 

речју прогресивни мир. 

Да, имаћу и опозицију. Али знам да нико у овој сали или ван ње неће бити опозиција 

својим суграђанима и Ваљеву. Будите опозиција тако што ћете указати да можда неки 

начин није добар, али не и опозиција која ће рећи - то нам није потребно.  

Моја спортска професија ме је научила да и поред најбоље тренерске стратегије, све 

зависи од играча на терену. Упознаћете их ускоро. И пре него што их својим гласом 

подржите морам Вам рећи да је постојао само један критеријум. Бити део тима који 

доноси промену.  

Свакако временом сви ми морамо постати марионете у рукама обичних, поштених 

грађана Ваљева и њихове инетресе ставити испред сваког другог.. Зато предлажем да се 

окренемо стази заједништва и стваралаштва за општу добробит и будимо тим 

прогресивних, који се свакодневно спонтано увећава. 

Дакле, преиспитајте своје стандарде, преиспитајте своју личну стратегију, своје мотиве, 

јер пред грађане излазимо са добрим намерама и добрим циљевима. Сетимо се особина 

које су нам родитељи подарили, а које ни у политичком животу не смемо занемарити: 

поштење, племенитост, емпатија, мир, слога.. 

Пре пар година сам у медијима прочитао једну животну причу коју не могу 

да  заборавим. Брачни пар је дошао у ваљевски центар за вантелесну оплодњу. Дошло 

је њих двоје. У коферу су имали много туге, много бола, много надања.  Све што су 

икада желели свело се на једно. И знате шта? Успели су. Новинар их је питао какве 

успомене носе из Ваљева? Одговорили су: Ми одавде не носимо успомене. И када 

одемо, заувек остајемо у Ваљеву и Ваљево остаје у нама. Ваљево нам је дало оно што 

нико није могао.. 



МОЖЕМО ЛИ МИ да дамо својим суграђанима, комшијама, пријатељима оно што нико 

нигде не може сем у Ваљеву?  

Свакако, сада сам уверен да је Ваљево на новој прекретници. Имам прилику да овај пут 

лично допринесем свом граду и јако сам срећан због тога. Додатном оптимизму и 

самопоуздању доприноси снага мог тима, којем чврсто верујем. На крају, замолио бих и 

поштоване грађане да нам помогну, да нас користе, да осете припадност нашој идеји, да 

буду похваљени и награђени као они који су највише учинили! Зато је ширимо даље и 

хајде да заједно урадимо све како би живот у Ваљеву постао статусни симбол 

најбољих! 

Ја другог циља немам - зато ПОЧНИМО! 

 

Хвала Вам.   

 

 

 


