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Драги пријатељи, 

Крај августа обележили су важни догађаји 
за Србију - посета делегације ММФ-а, 

преговори у Бриселу, Самит лидера Западног 
Балкана у Бечу... Мислим да смо урадили 
добар посао за нашу земљу, да смо успели 
да оставримо максимум напретка и што се 
тиче наших јавних финансија, и договора око 
формирања Заједнице српских општина и 
других питања на Космету, и да смо реформама 
и вредним радом успели да се изборимо за 
поштовање европских земаља и скоро отварање 
првих преговарачких поглавља.   

Србија је опредељена да води политику пуне 
политичке и регионалне стабилности и пуне посвећености економском 
напретку, а сви ови наши напори омогућиће да у мандату неке будуће 
владе Србија постане чланица ЕУ. Већ сада су јавне финансије Србије веома 
уређене, папири су чисти, испод линије немамо ништа, никог не варамо, пре 
свега, не варамо грађане Србије, имамо поштен однос према свима у свету, 
код нас се сваки динар зна где се налази и како се троши.

Наставићемо тако да се понашамо. Морамо радити још више и бити још 
одговорнији због нас самих, и свих оних генерација које ће доћи.

И наредни период биће веома важан за Србију. Ускоро ћу посетити наше 
пријатеље у САД, Русији и Кини, и од сваке од тих посета очекујем доста 
доброг за нашу земљу. Током билатералне посете Сједињеним Америчким 
Државама разговараћу са потпредседником САД, Џозефом Бајденом, а 
касније ћу највероватније присуствовати, на позив председника САД, Барака 
Обаме, скупу 30 светских лидера о Исламској држави и ИСИС-у. Следи 
велика посета Русији и учешће на Самиту „16+1“ у Кини, као и билатерална 
посета Кини, на позив кинеског премијера Ли Кећијанга.

Све ове посете и сусрети са светским лидерима веома су важни за Србију и 
трасираће пут нашег даљег развоја, уз, наравно, то што се сами мењамо, што 
учимо, више и марљивије радимо, што се сви заједно одговорније односимо 
према својој земљи, уз тешке и одлучне реформске мере које месецима 
проводимо, како бисмо опоравили и оздравили нашу Србију. Све оно што 
Влада данас ради, чини то да би наши грађани већ за две или три године 
живели много боље, у уређеној, нормалној и стабилној држави. 

београд, август 2015.
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У ЖИЖИ

Председник Владе Репу-
блике Србије, Алексан-
дар Вучић, боравио је у 
дводневној посети Бечу 
где је учествовао на Са-

миту лидера Западног Балкана и Фо-
руму цивилног друштва Западног 
Балкана.

Самит лидера Западног Балкана 
отворили су канцелар Републике Аус-
трије, Вернер Фајман, и канцеларка 
Савезне Републике Немачке, Ангела 
Меркел, а теме скупа биле су економ-
ска ситуација и реформски процеси у 

овом региону, млади и образовање, 
енергетска и саобраћајна повезаност.

„Бечки самит о Западном Балкану 
важан је догађај за Србију, како бисмо 
представили пројекте, промовисали 
регионалну стабилност, али и преузе-
ли одређене политичке и економске 
обавезе. Србија је од свих добила чес-
титке за резултате постигнуте у дија-
логу са Приштином у Бриселу. Уради-
ли смо то за наш народ и за стабилност 
у региону. Наши људи могу да буду 
задовољни, јер ћемо имати снажно 
оруђе за заштиту српских интереса. 

Очекујем отварање поглавља у пре-
говорима са ЕУ и верујем у немачку 
реч и реч канцеларке Меркел. Успели 
смо да изађемо из политичког вртло-
га и бројних замки на добар начин. 
Не управљамо великим бродом, али 
наш српски чамац изабрао је сигуран 
ток и има добру струју, и то нећемо 
мењати“, каже премијер Вучић.

Колико је Србија близу отварању 
првих преговарачких поглавља по-
тврђује и то што је европски комесар 
за проширење, Јоханес Хан, рекао да 
је Србија, на челу са премијером Ву-

беЧки Самит лидера Западног балкана
Србија од еУ тражи политичку подршку за очување регионалне стабилности 

која би, уз тешке реформске мере које проводимо, омогућила да дође до 
економског напретка, поручио је премијер Србије, александар Вучић, 

на Самиту лидера Западног балкана у бечу

Углед Србије највећи 
у њеној историји

премијер александар Вучић учестовао је на конференцији 
за новинаре испред свих држава Западног балкана, заједно 

са канцеларима ангелом меркел и Вернером Фајманом, 
и високом представницом еУ Федериком могерини
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чићем, постала фактор стабилности 
у региону и изразио наду да ће поче-
тком 2016. бити отворена прва погла-
вља.

напредак у односима
На заједничкој конфренцији, на пи-

тање новинара одговарали су канцела-
ри Немачке и Аустрије, Ангела Меркел 
и Вернер Фајман, висока представница 
ЕУ за спољну и безбедносну политику, 
Федерика Могерини, и испред свих 
држава Западног Балкана, српски пре-
мијер Александар Вучић.

Немачка канцеларка рекла је 
да овај скуп изражава вољу земаља чла-
ница и Комисије ЕУ да дају подршку и 
отворе перспективу за приступ земаља 
Западног Балкана Унији. Истакла је да 
је посебно радује то што се од прошле 
године променио приступ званичника 
земаља Западног Балкана, јер су се 

они састајали сами и без посредника 
разговарали о важним пројектима који 
могу да доведу до отварања нових 
радних места, чиме се решава проблем 
незапослености младих и ствара нада 
за будућност.

Oдговарајући на питање новинара 
када ће бити отворено прво прего-
варачко поглавље са Србијом, канце-
ларка Меркел истакла је да не може 
да каже када ће бити тачан дан, али 
да ће Унија бити фер у преговорима.

„Многи предуслови су створени 
како би се отворило прво поглавље. 
Бићемо фер и онда када је постиг-
нуто оно што смо тражили, нећемо 
измишљати нове услове“, истакла 
је Меркелова.

Новинарима се, у име држава Запад-
ног Балкана, обратио премијер Србије, 
Александар Вучић, који је нагласио да 
је на Самиту анализирано оно што је 
већ остварено након Берлинског са-
мита прошле године, објаснивши да су 
постигнута побољшања у различитим 
областима. Потписана је заједничка Де-
кларација о успостављању регионалне 
канцеларије за омладинску сарадњу, 
у чему су учествовале све земље За-
падног Балкана, које су дале подршку 
са циљем да се људи у региону убеде 
да су пријатељство и помирење нешто 
што је вредно и што се може исплатити 
и у економском смислу.

„Било је речи о инфраструктур-
ним пројектима, што је битно за 
све људе Западног Балкана. Еконо-
мија је одређена као најважније питање 
за наш регион. Успели смо да претво-
римо економски пут у пут раста, и сви 
заједно можемо да будемо једна нова 
снага. Сви ми верујемо да припадамо 

Европи и верујемо да би требало да 
припадамо ЕУ“, рекао је премијер Ву-
чић и подвукао да се на ЕУ не гледа 
као на банкомат за подизање новца, 
већ као на организацију која се састоји 
из разних институција и вредности.

„Због тога не инсистирамо само на 
новчаној подршци, већ на политичкој 
подршци, и због тога смо дубоко зах-
вални на томе“, рекао је премијер Ву-
чић.

Српски премијер је рекао и да је 
Србија спремна да преузме на себе 
терет када је реч о мигрантима и да 
то питање, као и до сада, решавамо 
озбиљно и одговорно.

Аустријски канцелар, Вернер Фај-
ман, осврнуо се на проблем са мигран-
тима и истакао да је битно заједништво 
у питањима азила, односно да су по-
требни заједнички предлози и фер рас-
подела изазова. Према његовим речи-
ма, што се тиче земаља Западног Балка-

600 милиона 
евра за пројекте

Самит у бечу дао је и прве ре-
зултате - аустријски вицеканцелар 
и министар привреде, рајнхолд 
митерлене, најавио да ће еУ држа-
ве Западног балкана подржати са 
600 милиона евра за енергетске, 
саобраћајне и железничке пројек-
те. потврђена су 24 пројекта, који 
ће бити реализовани наредних 
година, у вредности од око 7,7 
милијарди евра, чиме би требало 
да буде постигнут раст бдп-а од 
један одсто годишње у земљама 
Западног балкана, с циљем да 
се у наредних 15 година отвори 
200.000 нових радних места.

Српски премијер на Самиту лидера Западног Балкана

Срдачан сусрет: Европска комесарка Федерика 
Могерини и премијер Александар Вучић

У ЖИЖИ
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Србија тражи савете ебрд
премијер Вучић разговарао је и са председником ебрд, Су-

мом Чакрабартијем, о изградњи аутопута ниш - приштина 
- драч, и изразио очекивање да Србија већ пре краја 2016. 
године може да почне са извођењем грађевинских радова на 
деоници пута ниш - мерошина - прокупље - куршумлија - 
мердаре, у дужини од 77 километара. председник Чакрабар-
ти нагласио је да ће ебрд учинити све како би убрзала реали-
зацију овог изузетно значајног пројекта за цео регион, и ис-
такао да он лично често Србију наводи као пример успешних 
фискалних реформи. Чакрабарти је позвао премијера Вучића 
да присуствује  великом инвестиционом самиту у лондону, 
у фебруару следеће године. премијер Вучић је од ебрд-а 
затражио савете и помоћ у привлачењу страних инвести-
ција, подршку пројектима Светске банке у приватизацији 
предузећа, нарочито оних у реструктурирању, као и њихово 
искуство у развијању предузетничког духа, чији недостатак 
је највећа сметња брзом економском напретку Србије.

на, договорени су конкретни пројекти 
у вези са инвестицијама у привреду, 
саобраћај, енергетику, све оно што 
је неопходно за одржив развој, правну 
државу, борбу против корупције.

Висока представница за спољну по-
литику ЕУ, Федерика Могерини, рекла 
је да се нада да ће Беч и у будућносту 
бити домаћин многих преговара.

„Потребне су нам добре вести, а до-
били смо их у Бриселу када су потпи-
сана четири споразума између Бео-
града и Приштине. Лидери су били 
храбри, отворили смо пут у будућ-
ност и поставили пример каква са-
радња је потребна у региону“, навела 
је Могерини.

Конференција у Бечу заврше-
на је прославом „10 година Енергетске 
заједнице“ и најавом наредног самита 
који ће 2016. године бити организо-
ван у Француској.

Сачувати стабилност
У Бечу је дан раније одржан Форум 

цивилног друштва Западног Балкана, 
који је отворио министар иностра-
них послова Аустрије, Себастијан 
Курц, истичући значај улоге цивилног 

друштва за развој демократије. 
Премијер Вучић је, говорећи о еко-

номској ситуацији у нашој земљи, ис-
такао да је Србија почела са тешким 
реформама, упркос страшним прошло-
годишњим поплавама, и нагласио да 
су донети нови закони о приватиза-
цији, раду, да су почеле мере фисклне 

консолидације, да су смањене плате у 
јавном сектору и пензије.

Упркос напретку у области еконо-
мије коју су потврдиле и међународне 
финаснсијке институције и политича-
ри, Вучић је додао да га највише бри-
не регионална стабилност.

„Не плашимо се тешких реформи, али 
много тога мораћемо да уложимо како 
бисмо очували стабилност у региону и 
то ће нам бити најважнији задатак у бу-
дућности“, рекао је премијер Вучић.

Премијер је учесницима објаснио да 
Србија ради на промени образовног 
система, попут увођења дуалног об-
разовања, како би се формирали људи 
који неће чекати посао после школе и 
факултета, већ они који ће да развију 
предузетнички дух и сами да ство-
ре посао.

Поновио је да Србија од ЕУ тра-
жи политичку подршку за очување 
регионалне стабилности, како бисмо 
могли да створимо бољу економску 
и политичку климу која, иако неће 
спречити одлив мозгова, барем хоће 
пружити могућност младима да сло-
бодно одлуче да ли ће да оду, или да 
остану.

Састанак са јоханесом Ханом

аутопут 
ниш - приштина

на састанку посвећеном пројекту 
аутопута ниш – приштина, који 
је организовало аустријско ми-
нистарство спољних и европских 
послова, премијер Вучић је рекао да 
Србија може да почне радове на из-
градњи деонице од 77 километара 
већ крајем 2016. године и истакао 
важност сарадње европских инсти-
туција са владама региона у циљу 
што бржег почетка извођења радо-
ва. нагласио је да је овај пројекат 
важан за цео регион, јер ће убрзати 
проток робе и људи, појачати тр-
говинску размену и повећати број 
туриста.

председник Владе, александар Ву-
чић, састао се са комесаром еУ за сусед-
ску политику и преговоре о проширењу, 
јоханесом Ханом, и информисао га о си-
туацији са којом се Србија суочава када 
је у питању прилив великог броја мигра-
ната, као и помоћи и подршци еУ Србији 
како би велики број азиланата био адек-
ватно збринут.

председник српске Владе представио 
је комесару и инфраструктурне пројек-
те које делегација Србије представља у 
бечу и истакао да очекује конкрет-
ну подршку тим пројектима важним 
за просперитет региона. поред разго-
вора о овим темама, комесар Хан чести-
тао је премијеру Вучићу и на споразуми-
ма које су српска и приштинска делега-
ција постигле у бриселу.

Током састанка са Сумом Чакрабартијем
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Покретање производње у МСК, паљење друге пећи у Смедереву и поспешивање производње у Азотари додатно ће подстаћи српску привреду

Мисија Међународног монетарног 
фонда позитивно је оценила ре-
зултате друге ревизије стендбај 

аранжмана са Србијом и најавила да ће се о 
могућности повећања плата у јавном секто-
ру и пензија разговарати у новембру, током 
следеће посете мисије.

Делегација ММФ-а ревидирала је прогно-
зу раста БДП-а Србије са првобитних -1 од-
сто, на +0,5 одсто, а очекује се и да ће се 
раст убрзати у наредном периоду.

Према речима Џејмса Руфа, шефа мисије 
ММФ-а, који је боравио у Београду поводом 
друге ревизије аранжмана из предострож-
ности, раст ће зависити од даљих здравих 
потеза у макроекономској политици и од 
интензивираних структурних реформи које 
ће побољшати функционисање економије.

„Постојао је страх да ће велико фискално 
стезање каиша ове године наштетити расту 
српске привреде, али, уместо тога, видели 
смо раст, као и повећање запослености и 
пад незапослености. Инфлација је остала 
на истом нивоу, а девизни курс је стабилан“, 
рекао је Руф.

Министар финансија, Душан Вујовић, 
оценио је да су разговори са ММФ-ом ус-
пешно завршени, да су резултати добри и 
да наша економија расте.

„Ово су резултати рада Владе и премије-
ра. Од скоро вероватног банкрота, дошли 
смо до сређених финансија, до унапређења 
у фискалном дефициту и прешли смо, од 
ресеције која је претила, у позитиван раст 

економије“, истакао је Вујовић на заједнич-
кој конференцији за новинаре са представ-
ницима ММФ-а.

Председник Владе Републике Србије, 
Александар Вучић, тим поводом, нагласио 
је да је Србија, у првих осам месеци ове 
године, остварила дефицит од само 30 ми-
лијарди динара, и изнео податак би српска 
привреда требало додатно да расте после 
покретања друге пећи у Железари, поспе-
шивања производње у Азотари и покре-
тања производње у Метанолско-сирћетном 
комплексу (МСК) у Кикинди:

„Имаћемо раст БДП-а и привредни раст 
од један одсто, иако је било предвиђено 
минус један одсто. Циљ за следећу годину 
је да привредни раст буде плус два одсто, 
ММФ већ сада каже да ће бити плус 1,5 од-
сто, а да 2017. очекује раст од плус три од-

сто. Све то значи да имамо нормалну, прис-
тојну и веома уређену земљу“.

Премијер је додао да је до овог пери-
ода бруто домаћи увозни ПДВ био 45,3 
милијарде, за разлику од истог периода 
прошле године, када је био 41, 1 милијарду, 
док су акцизе веће за седам милијарди.

„То су неупоредиво бољи резултати за 
наш буџет и очекујем да се то настави, али 
нема уљуљкивања. Још је тешког посла пред 
нама, али је сад јасно да је светло на крају 
тунела, и то сваки човек може да види“, ре-
као је српски премијер, и нагласио:

„Наше јавне финансије данас су уређе-
не као јавне финансије у веома развијеним 
западноевропским земљама, а не као јавне 
финансије које подсећају на Републику Ср-
бију од 2013. или 2012. или 2008, 2009. или 
неке друге године.

ммФ променио процену раста српске привреде на +0,5, а могуће и на +1

Убрзани привредни 
раст Србије

Србија нашла свој пут
гувернерка нбС, јоргованка табаковић, каже да Србија проналази 

свој пут у настојањима да буде земља уравнотеженог раста, ценовне 
стабилности, конкурентне привреде и друштвеног напретка.

„разговори са ммФ, који никад нису лаки, сада били конструктивни, 
свеобухватни и сврсисходни, и резулатат тога је постизање начелног 
договора у свим областима. нбС, постизањем и одржавањем ценовне 
и финансијске стаблиности, доприноси настојањима Владе да Србију 
претвори у место уравнотеженог раста, ценовне стабилности, конку-
рентне привреде... као што европа излази из најтеже финансијске и 
економске кризе последњих деценија, тако и Србија налази свој пут у 
најизазовнијим условима“, рекла је гувернер табаковић.



СНС ИНФОРМАТОР 30/2015  |  7

Имам поруку за наш народ, 
пре свега народ на Космету, 
донели смо добре споразуме 

који њима гарантују, не само без-
бедност и сигурност, већ и опстанак 
радних места, рекао је премијер Ср-
бије, Александар Вучић, који је пред-
водио српску делегацију на прегово-
рима Београда и Приштине у Брисе-
лу, када су потписани споразуми о 
Заједници српских општина, енер-
гетици, телекомуникацијама и мосту 
на Ибру у Косовској Митровици.

„Формирана је Заједница српских 
општина, која ће имати широка овлашћења. 
Имаће свог председника и потпредседни-
ка, одлучиваће и о здравству, школству, ур-
банистичком и руралном планирању, еко-
номском развоју... Изузетно значајно је и то 
што ће ЗСО моћи да се финансира из Србије 
без пореза, такси и царина. Мислим да смо 
обавили одличан посао за наш народ. Ићи 
ћу на Косово и Метохију, у свих 10 српских 
општина, и говорићу нашем народу, и ми-
слим да ће бити задовољни оним што смо 
постигли“, рекао је премијер Вучић.

Први договор који је постигнут јесте до-
говор о телекомуникацијама и то је, пре-
ма речима премијера, први пут од 1999. 
године да је Србија успела да легализује 
своју позицију. Постигнутим договори-
ма признаје се „Телеком“, као и то да ће 
„Електродистрибуција Србије“ имати ћер-
ку компанију на КиМ која ће бити и снаб-
девач и трговац електричном енергијом.

Што се тиче енергетике, покушали су да 
нас варају око имовине, додаје премијер 
Вучић, и истиче да српска страна на то 
није пристала.

„Реч је о имовини Републике Србије, у 
складу са Уставом Републике Србије. Ре-
као сам да нећу да потпишем да је њихова 
имовина у енергетици. Управо због таквих 
претензија Приштине, најтежи су били 
преговори о енергетици и ту су нека пи-
тања остала нерешена“, каже премијер.

„Мислим да наш народ има разлог за за-
довољство, вечерас се успоставља Заједни-
ца српских општина. Мислим да можемо 
много да урадимо ако будемо паметни и 
одговорни. Мислим да смо постигли више 
и боље него што смо очекивали. Обично су 
ово тешке ствари, али ја немам лоших вести. 
Нисам незадовољан овим што смо постигли 
и са радошћу ћу у септембру ићи нашем на-
роду на КиМ“, поручио је премијер и Србима 
на Космету честитао формирање ЗСО.

енергетика
Споразумом о енергетици договорена је примена Аранжмана о енергетици, 
којим се омогућава неометано функционисање фирми у власништву ЕПС-а 
на северу Косова и Метохије. Биће формиране две компаније у власништву 
ЕПС-а, од којих би се једна бавила трговином, а друга снабдевањем електрич-
ном енергијом на територији четири српске општине на северу КиМ. Питање 
имовине није предмет овог аранжмана и власништво ЕПС-а над електроенер-
гетском инфраструктуром и потенцијалима не доводи се у питање. Остају са-
чувана сва радна места наших радника у енергетском сектору на КиМ.

БРИСЕЛ

Формирана Заједница 
српских општина

ЗаједниЦа 
СрпСкиХ 
опШтина
Успоставља се ЗСО као инсти-

туционални механизам који представља гаранцију заштите права, и 
економског и свеукупног јачања српског народа у јужној покрајини. 
Уклоњена је могућност арбитражног утицаја Приштине на форми-
рање, постојање или укидање ЗСО, чиме је одлучивање остало ди-
ректно у рукама српског народа. Постављен је поуздан оквир у коме 
ће ЗСО остваривати надлежности, посебно у областима здравства, 
образовања, економског развоја и просторног планирања. ЗСО ће 
заступати интересе свих српских општина и српског становништва 
КиМ, на КиМ и у иностранству. Имаће Скупштину која ће донети Ста-
тут и доносити административне одлуке, као и председника који ће 
представљати ЗСО пред покрајинским институцијама и у иностран-
ству. ЗСО чиниће 30 чланова из редова најистакнутијих политичких 
представника српског народа и СПЦ на КиМ, а Веће ће бити надлежно 
за реализацију свакодневних послова. Запослени у администрацији 
ЗСО имаће статус запослених у другим јавним институцијама, а ЗСО 
ће бити изузета од опорезивања, наплате царина и других намета. 
ЗСО се директно финансира од стране Републике Србије.

телекомУникаЦије
први пут од 1999. године, „телекому“ ће 

бити омогућено несметано функционисање 
и пословање на територији ким у области 
фиксне и мобилне телефоније. наши грађани 
моћи ће да позивају бројеве на ким по цени 
локалних позива и без позивног броја. репу-
блика Србија ће приштинској страни уступи-
ти на коришћење троцифрени позивни број 
за географску област, уз статусно неутрално 
навођење косова са звездицом и фуснотом у 
документима међународне телекомуника-
ционе уније.

моСт
У споразуму о мосту у 
косовској митровици 
налаже се хитно пости-
зање решења о разграни-
чењу катастарских зона 
у брђанима и додаје да 
ће Улица краља петра у 
северном делу косовске 
митровице бити затво-
рена за саобраћај и преу-
ређена у пешачку зону.

Српски народ на ким 
има разлога за 
задовољство



ИНТЕРВЈУ БРОЈА: НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ

8  |  СНС ИНФОРМАТОР 30/2015

Традиционално истраживање ОЕБС-а показало је да је, 
током 2014. године, поверење грађана у Министарство 
унутрашњих послова порасло за пет процената. Грађа-
ни су очигледно препознали веће ангажовање полиције 
и додатни труд који се улаже у последњих годину и 

по дана, што је резултирало смањењем броја кривничних дела, 
бољом ефикасношћу рада, сузбијањем корупције у сопственим 
редовима, увођењем полицајца – комшије, али и разним другим 
новинама у полицијском раду. Министар полиције, др Небојша 
Стефановић, за „СНС Информатор“ каже да су већем поверењу 
грађана нарочито допринели осетно бољи резултати, од већих 
заплена наркотика и дувана, преко откривања организованих кри-
миналних група и корупције, до хапшења појединих људи са који-
ма претходне власти нису смеле, или нису хтеле да се обрачунају, 
упркос основаним сумњама да се баве назаконитим радњама. 

- Примера ради, у првих шест месеци ове године, у односу на 
исти период прошле, полиција је открила 20 одсто више случаје-
ва привредног криминала, а стопа општег криминала смањена је 
за пет процената. Учествовали смо у великој међународној ак-
цији, у којој је заплењено 3,5 тона кокаина. У претходних неко-
лико месеци, разрешили смо и четири убиства која су почињена 
пре много година, нека чак и пре 15. Међутим, упркос бољим ре-
зултатима, и даље не могу рећи да сам у потпуности задовољан. 

Мислим да постоји још простора за напредак који ће, верујем, 
утицати на још веће поверење грађана у полицију.

Чини се да се до сада ниједан министар полиције није то-
лико ангажовао на свим пољима - и на терену, и на закони-
ма, и на увођењу новина у рад полиције, колико сте Ви ра-
дили. колико добар резултат колектива зависи од човека 
који је на његовом челу? 
- Крајњи резултат увек зависи од тога колико је стабилна сва-

ка карика у ланцу – од прве до последње. Полицајац на улици не 
може ништа да уради, ако нема системску подршку целог МУП, 
али исто тако, за реализацију одлука министра потребно је да 
сваки полицајац савесно и предано ради свој посао. Ово је тим-
ски рад и када постављам циљеве и задатке, увек на уму имам 
све људе који ће морати да се ангажују око њихове реализације. 

- У првих шест месеци 2015. полиција је 
открила 20 одсто више случајева при-
вредног криминала него у истом периоду 
2014, а стопа општег криминала смањена 
је за пет процената. Учествовали смо у 
великој међународној акцији, у којој је 
заплењено 3,5 тона кокаина, а разрешили 
смо и четири убиства која су почињена 
пре много година

Враћамо поверење      у полицију
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Враћамо поверење      у полицију
Слушам сараднике, њихове предлоге и сугестије, а они, са друге 
стране, треба да извршавају професионално све задатке и циље-
ве које, као министар, полиције поставим. 

Шта је показала истрага о сумњама на нерегуларности то-
ком лото извлачења? Утисак је да је полиција муњевито 
реаговала и да се веома озбиљно радило... 
- Истог дана када нам је надлежно тужилаштво упутило захтев 

за прикупљање потребних обавештења, започели смо истрагу и 
за два дана полиграфски смо испитали више од 10 особа, а извр-
шили смо и део неопходних вештачења. Све смо радили на основу 
захтева тужилаштва, коме смо и проследили детаљни извештај о 
свему што смо утврдили. Сада је тужилац на потезу и надам се да 
ћемо ускоро знати да ли ће бити квалификације неког кривичног 
дела за она лица која су обухваћена истрагом, а што се полиције 

тиче, ми смо заврши-
ли наш део посла.
најављивали сте 
да је држава заиста 
решила да се поза-
бави дешавањима 
у домаћем фудбалу 
и да до краја истра-
жи озбиљне сумње 
у регуларност 
појединих мечева. 
докле се стигло са 
овим процесом?

- У току је истрага неколико фудбалских клубова у Србији, 
тачније испитивање сумњи да су поједине утакмице биле не-
регуларне. Поступамо на основу неколико кривичних пријава у 
вези наводног намештања, али у интересу истраге не могу вам 
открити више детаља. Можете бити сигурни да ће полиција све 
професионално и одговорно обавити, како би детаљно испитала 
све наводе и сумње. Нико неће бити заштићен, без обзира како 
се зове.

Веома сте ангажовани у акцијама подизања безбедности 
учесника у саобраћају и купача током летње сезоне. да ли 
ове акције већ дају резултате?
- Резултати саобраћајне полиције и њихово ангажовање су 

видљиви. Захваљујући појачаним контролама, успели смо, током 
прошле године, да број погунилих учесника у саобраћају смањи-
мо за чак 114, а захваљујући учесталијим заустављањима возача, 

ове године настављена је пракса смањења незгода. У првих се-
дам месеци имали смо око 1.500 саобраћајних незгода мање у 
односу на исти период прошле године, што је значајан помак. Та-
кође, имали сте прилике да видите и да смо пре неколико месеци 
покренули интензивне акције контроле возила високе класе које 
дају веома добре резултате. Осим саобраћајних прекршаја, код 
возача скупоцених аутомобила често смо налазили и наркоти-
ке, пиштоље за које не постоји дозвола, а пронашли смо и неке 
особе за којима је расписана потрага. Ово је показатељ да ова 
акција не утиче само на сигурност у саобраћаја, већ и на општу 
безбедност. Тиме желимо да покажемо да су за полицију сви 
грађани исти, без обзра на то да ли возе „мерцедесе“, „аудије“, 
џипове са затамњеним стаклима, или су за воланом аутомобила 
старог више деценија. Повлашћених нема. Када је реч о апелу 
на купаче, покренули смо кампању која има за циљ да упозори 
грађане да не користе неуређена купалишта и не улазе у воду 
под дејством алкохола, јер смо, нажалост, сведоци све чешћег 
утапања на необележеним и небезбедним плажама. Имали смо 
и неколико трагичних утапања деце, зато користим ову прилику 
да још једном упозорим родитеље да воде рачуна где им се деца 
купају, јер животи малишана немају цену.

београдски одбори 
вредно раде

поред тога што сте министар, Ви сте и председник град-
ског одбора београд СнС. колико сте задовољни радом 
београдских одбора и какве су све акције планиране за 
ово лето и јесен?
- Београдски одбори су током претходних месеци били  

вредни, али очекујем да се у наредном периоду активности 
додатно појачају. У свим београдским општинама, на недељ-
ном нивоу, организујемо различите акције. На најпромет-
нијим локацијама имамо пунктове где делимо пропагандни 
материјал, али, такође, разговарамо са грађанима о пробле-

мима са којима се суочавају и трудимо се да им помогнемо 
колико год можемо. Такође, грађани сваке среде имају мо-
гућност да разговарају са народним посланицима и градским 
одборницима у просторијама Градског одбора, док четвртком 
пружамо бесплатну правну помоћ. Поред ових редовних ак-
тивности, организовали смо и акцију добровољног давања 
крви и том приликом прикупљено је 156 јединица крви. У овој 
години, у неколико београдских општина, организовали смо 
интерактивне трибине „Безбедност грађана“, на којима су 
грађани могли да изнесу своје проблеме и да затраже одгово-
ре од представника Градске управе и општина. У току су и ак-
ције уређења зелених површина, током којих уклањамо смеће 
и сређујемо мобилијар у парковима. Свакодневно обилазимо 
социјално угрожене породице и пружамо им помоћ од новца 
који донирају функционери Градског одбора. Са свим овим 
активностима наставићемо и током јесени.

- Захваљујући појачаним 
контролама, током прошле 
године број погунилих 
учесника у саобраћају 
смањили смо за чак 114, а у 
првих седам месеци 2015. 
имали смо око 1.500 са-
обраћајних незгода мање
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Представници Владе Србије и руковод-
ство компаније „Џонсон електрик“ 

потписали су Меморандум о разумевању 
којим су предвиђене даље инвестиције у 
износу од 50 милиона евра и запошља-
вање додатних 2.400 радника.

„Џонсон електрик“ тренутно запошља-
ва 365 људи, од којих две трећине чине 

оператери запослени са евиденције Наци-
оналне службе за запошљавање у Нишу. 
До краја 2015. предвиђени број запосле-
них је 582 радника, а онда ће, како је наја-
вљено, тај број пропорционално да расте 
и како би до 2020. године достигао број 
од 3.400 радника.

„Ово ће за неколико година бити највећа 

фабрика у Србији и то је прва велика и добра 
вест за Нишлије, после много година, а биће 
их све више у наредном периоду. Радује ме 
што је „Џонсон електрик“ изабрао да погон 
отвори у Србији и Нишу. Задовољан сам 
што је Влада Србије у томе учествовала и 
што је дала 6,75 милиона евра и тај новац 
није бацила“, рекао је премијер Вучић.

Председник Владе Републике Србије, 
Александар Вучић, састао се у Мин-
хену са председником Владе Баварс-

ке, Хорстом Зехофером, са којим је разго-
варао о економској сарадњи, подршци Ср-
бији на европском путу, проблему лажних 
азиланата и тражилаца азила из трећих 
земаља. Српски премијер обавестио је пре-
мијера Зехофера о економским реформама 
и великом интересовању баварских компа-
нија за улагање у Србији. 

„Економска размена са Баварском износи 
764 милиона евра и велики део баварских 
компанија је задовољан условима посло-
вања у Србији“, истакао је Вучић.

Премијер Зехофер честитао је српском 
председнику Владе на проведеним рефор-
мама, нагласио да је Србија на правом путу, да ће економска са-
радња јачати и да ће Баварска упутити привредну делегацију у 

Београд, а прихватио је и позив премијера Вучића да посети 
нашу земљу. Током посете Минхену, премијер Вучић састао 
се и са министарком за Европу и регионалне односе, Беатом 
Мерк, са којом је разговарао о европским интеграцијама.

Посебно занимљиво било је на Бизнис форуму, где је 
премијер Вучић разговарао са представницима тридесе-
так баварских предузећа, међу којима су „Сименс“, „Ербас 
Дефенс“, „Тенис“, „Осрам“, „Филип Морис“...

Састанак је организовала Привредна комора Србије, уз 
подршку Привредне коморе Минхена, а у разговорима су, 
између осталих, учествовали  и представници аутомобил-
ске, металске и електроиндустрије.

„Сименс је објавио да ће запослити још 220 људи у фабри-
ци у Суботици. Они то раде због профита, али и одличне 
радне снаге у Србији. Разговарали смо о нашим економским 
мерама и о тежем, али сигурнијем путу у будућност, који смо 
изабрали. Још једна компанија изразила је интерес да инвес-

тира у Србији и запосли две до три хиљаде људи“, рекао је премијер 
након састанка са немачким привредницима.

Сименс отвара још 220 
радних места у Суботици

Сименс отвара још 220 
радних места у Суботици

инВестиције

минХен

посао за 2.400 радника у „Џонсон електрику”
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Сусретом председника Владе Србије, Александра Вучића, 
и председника Републике Српске, Милорада Додика, и 
полагањем венаца у Саву, на мосту код Сремске Раче, 4. 

августа, први пут после 20 година, обележен је Дан сећања на 
страдање и прогон Срба у хрватској војној акцији „Олуја“. 

„Данас одајемо почаст жртвама, а њих је више од 2.000 убије-
них и несталих у једном од највећих погрома српског народа и 
његовој страдалничкој прошлости. У новијој српској историји 
тешко је наћи тужнији дан од 5. августа, када се пре 20 годи-
на десила „Олуја“. Желим да речи мржње, сукоба и освете не 
обележе данашњи дан - са Хрватском имамо мир, чуваћемо га и 
желети најбоље односе у будућности. Али, шаљемо свету јасну 
поруку да се злочин мора опростити, али не може, и не сме забо-
равити, и то баш на овоме месту где су Република Српска и Репу-
блика Србија уједињени у болној тузи, на месту које је прегазило 
250.000 прогнаних Срба у страху да их не прегази Хрватска, како 
неки кажу, ослободилачка чизма“, рекао је премијер Вучић.

Председник Владе Србије поменуо је имена неких од прогна-

нећемо ЗабораВити 
СрпСке жртВе

них који су део страшне статистике, и истакао да је за целокупан 
списак жртава потребно исписати 4.000 страница хартије, а чи-
тати их шест дана и ноћи.

„Када то знам, дође ми да питам оне који тај погром славе два 
дана - зашто не славе шест дана и ноћи? Тако ће бар моћи да се 
сете свакога кога су протерали и да га прославе појединачно“, 
поручио је премијер Вучић.

Патријарх српски Иринеј рекао је да је српски народ у „Олуји“ 
задесила трагедија библијских размера, а да су велики злочин 
учинила наша браћа по вери, са којима нас везује историја. Пред-
седник Милорад Додик истакао је да је Србија увек била уто-
чиште за све припаднике српског народа коју су плаћали високу 
цену заблуде која се некада звала Југославија.

„Овај мост био је знак свега - слободе, мира, Србије која је 
била сигуран бег од смрти. То је мост истине, а истина је била 
да су Срби морали да напусте куће и да крену једино тамо где је 
слобода, у Србију. Солидарност показана тих дана остаће дубо-
ко запамћена“, рекао је Додик. 

Централној државној манифестацији у Сремској Рачи присуство-
вали су чланови влада Србије и РС, председница Народне скупшти-
не Србије, Маја Гојковић, представници Народне скупштине РС и 
других државних органа, представници Војске Србије, Српске пра-
вославне цркве, дипломатског кора... Наредног дана, 5. августа, 
проглашен је Дан жалости, а тачно у подне огласиле су се сирене 
и звона са српских православних цркава у Србији и Републици Срп-
ској, парастос је служен испред цркве Светог Марка у Београду, а 
одржана је и Меморијална академија у Центру „Сава“.

Предложићу свим лидерима, чије су 
државе биле у рату на простору бивше 
Југославије, да установимо заједнички 
Дан сећања на све жртве 
                                              (Александар Вучић)

Премијер Вучић одаје пошту страдалима тачно у подне, 
5. августа, када су се огласиле сирене и црквена звона у Србији 

и Републици Српској

дан СећаЊа на прогон и жртВе „олУје”
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ВЕСТИ

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ

Гувернер Народне банке Србије, Јор-
гованка Табаковић, представила је 

Годишњи извештај о стабилности финан-
сијског система за 2014. годину, и рекла 
да је финансијски систем Србије стабилан 
и после шест година кризе, а да су банке 
показале отпорност и на велике шокове. 

„И банкарски систем је стабилан, банке 
су показале отпорност на велике шокове. 

Ризици у систему и даље постоје, 
али имамо и мере које могу да 
их ублаже“, истакла је гувернер 
Табаковић, и навела да ће цен-
трална банка радити на развоју 
макропруденцијалне политике 
како би задржала и обезбедила 
финансијску стабилност. У том смислу, 
јавност ће, поред кварталног извештаја о 

инфлацији, сада моћи да има увид и у из-
вештај о стабилности финансијског систе-
ма који ће се, такође, квартално радити.

никоЛа сеЛакоВиЋ

Закон за ефикаснију 
борбу против корупције

Министар правде, Никола Селаковић, каже да 
ће Закон о пореклу имовине обезбедити ефи-

каснији систем борбе против корупције, јер је закон 
део шире стратегије, и да ће Србија, при његовој 
изради, пажљиво анализирати искуства других др-
жава које имају сличне законе. 

„Радићемо на томе да напишемо закон који неће 
увести правну нестабилност у правни поредак, који 
ће бити у складу са уставно-правним системом и 
који ће обезбедити ефикаснији систем борбе про-
тив корупције“, рекао је Селаковић, и подсетио да 
се ради на изменама Кривичног законика, посеб-

но у делу који се тиче кривичних дела у области привреде, са 
посебним освртом на кривично дело пореске утаје. Изузетно 
важну улогу у спровођењу закона требало би да имају Пореска 
управа, Управа за спречавање прања новца, Управа царина, суд 
и тужилаштво“, каже министар Селаковић.

Зорана михајЛоВиЋ

86 километара 
путева у 2015. 
Потпредседница Владе и министарка грађевине, саобраћаја и 

инфраструктуре, Зорана Михајловић, најавила је да ће ове 
године у Србији бити отворено 86 километара аутопута и обно-
вљено више од 120 километара путева.

„Не постоји мали и велики град, нити мала и велика улица, др-
жава ће свугде градити. На Коридору 10 ради се брже него пре-
тходних година, а тренутно се у Србији гради 10 пута више него 
2012. године. У наредном периоду биће реализован програм об-
нове 1.100 километара путева широм земље захваљујући креди-
тима Светске банке, Европске банке за обнову и развој, Европске 
инвестиционе банке и из буџета Србије, у укупној вредности од 
400 милиона евра.

јадранка јоксимоВиЋ

механизми финансијске 
помоћи еУ
Министарка задужена за евроинтеграције, 

Јадранка Јоксимовић, каже да је Србија 
потпуно спремна за отварање поглавља и да 
су спремни акциони планови за Поглавља 23 
и 24. Према њеним речима, имамо и додатак 
који је тражила ЕУ – да до краја августа при-
премимо план за мигранте.

„Србија је само транзитна земља, ми нисмо из-
вор проблема, али јесмо део решавања пробле-
ма, и то ЕУ од нас очекује, а ми морамо да испуњавамо стандарде 
што се тиче третмана лица која пролазе кроз нашу земљу. За обез-
беђивање људи који пролазе кроз Србију потребна је финансијска 
помоћ ЕУ и Унија је то јасно препознала. У септембру ће се у Будим-
пешти одржати конференција на највишем нивоу, која ће третирати 
ову западно-балканску руту. Примећено је да чак 70 одсто мигра-
ната креће овом копненом рутом, где је Србија једна од најважнијих 
транзитних земаља, и у том смислу ће се искристалисати јасни ме-
ханизми финансијске помоћи“, каже министар Јоксимовић.

братисЛаВ ГашиЋ

Војска Србије 
супериорна у региону

Министар одбране, Братислав Гашић, каже да је 
Војска Србије супериорна у односу на војске других 
земаља у региону.

„Са поносом могу да кажем да је Војска Србије супе-
риорна у односу на све земље у региону, сем Румуније, и 
по броју техничких средстава ловачке авијације, копнене 
војске и речне флотиле, тако да грађани Србије не треба 
да брину за своју безбедност“, навео је Гашић.

Према његовим речима, циљ свих улагања Ми-
нистарства одбране јесте да, поред авиона који су 
већ у употреби, до 2018. буде и више ваздухоплова у 
ловачкој авијацији. Министар Гашић је посебно иста-

као да би рушевине зграде старог Генералштаба требало да буду 
рашчишћене до краја године.

јорГоВанка табакоВиЋ

Финансијски 
систем стабилан
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аЛександра ЂуроВиЋ
Са сенатором Сонегом о 
европским интеграцијама

Председница и чланови Одбора за спољне по-
слове разговарали су, у Народној скупштини, 

са председником парламентарне делегације Ита-
лије при Централно-европској иницијативи (ЦЕИ), 
сенатором Лодовиком Сонегом.

Председница Одбора за спољне послове, Алек-
сандра Ђуровић, изразила је задовољство због 
веома добрих билатералних односа Србије и Ита-
лије, и захвалила се Италији на подршци коју пру-
жа Србији на путу ка ЕУ. У Народној скупштини 

постоји консензус по питању чланства у ЕУ навела 
је Александра Ђуровић и изразила наду да ће до 
краја године, поред поглавља 35, бити отворена 
још нека преговарачка поглавља, како реформски 
процес који се спроводи у Србији не би остао у 
сенци дијалога Београда и Приштине. Председник 
парламентарне делегације Италије при ЦЕИ, сена-
тор Лодовико Сонего, истакао је да цени напоре 
које чини Србија на њеном путу ка ЕУ. Он је затра-
жио подршку Србије за усвајање декларације на 
предстојећем заседању Генералне скупштине ЦЕИ 
у Скопљу, којом ће се подржати наставак полити-
ке проширења ЕУ, европска будућност Западног 
Балкана и раздвајање питања чланства у Европској 
унији и чланства у НАТО. 

ВЕСТИ ИЗ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

маја ГојкоВиЋ

Састанак са 
клаусом јоханисом

народна СкУпШтина
од почетка 
године близу 150 
закона и аката
Скупштина Србије, од почетка године до 
августовске паузе, одржала је 25 седница, 
на којима је усвојено близу 150 закона и 
других аката. одржано је 16 ванредних 
седница и девет редовних, а усвојено 110 
закона и 32 одлуке.
од конституисања, априла 2014. године, 
Скупштина Србије усвојила је 260 закона. 
најдинамичнија седница била је 3. мар-
та 2015, када је било највише тачака на 
дневном реду, односно када су посланици 
разматрали осам закона и 10 одлука. на 
последњој седници у јулу, на дневном 
реду било чак 14 закона. У септембру, по-
сланике чека 18 законских предлога, које 
им је на усвајање упутила Влада Србије. У 
скупштинској процедури је и 19 законских 
предлога опозиционих посланика и један 
који је парламенту на усвајање предложио 
заштитник грађана.

иГор беЧиЋ и марија обрадоВиЋ

посета министарке 
одбране републике италије

Председница Народне скупштине РС, Маја Гојковић, 
састала се са председником Румуније, Клаусом Јоха-

нисом, који је боравио у званичној посети Србији.
Јоханис је, на састанку, истакао да Румунија снаж-

но подржава евроинтеграције Србије, а председница 
Гојковић захвалила је на подршци нашој земљи на путу 
ка ЕУ и истакла да је Србија посвећена даљем напрет-
ку у том процесу. Гојковић је упознала Јоханиса са 
активностима Народне скупштине у реформским про-

цесима и у приближавању Србије ЕУ, као и у домену 
унапређења регионалне сарадње, којој је наша земља 
посвећена.

Саговорници су се сагласили да су односи Србије и Ру-
муније добри, као и да има простора да се сарадња између 
две државе додатно унапреди. Председник Румуније ука-
зао је да је посебно важно да се сарадња побољша у об-
ласти економије, повећања робне размене, енергетике и 
инфраструктуре.

Потпредседник На-
родне скупштине, 

мр Игор Бечић, и пред-
седница Одбора за 
одбрану и унутрашње 
послове, Марија Об-
радовић, разговарали 
су у Народној скупш-
тини, са министарком 
одбране Републике 
Италије Робертом Пи-
ноти, која је боравила 
у званичној посети 
Републици Србији. 
Саговорници су из-
разили задовољство 
што високо развијене политичке 

и привредне односе 
две земље прати и 
добра сарадња у об-
ласти одбране. Иста-
кли су да је круна те 
сарадње заједничко 
учешће Србије и Ита-
лије у мултинацио-
налним операцијама, 
посебно у Мисији УН 
у Либану. Потпред-
седник Бечић захва-
лио се и на професи-
оналном ангажовању 
припадника оружа-
них снага Италије у 

Мисији КФОР-а.



14  |  СНС ИНФОРМАТОР 30/2015

с н с 
ПАНОРАМА

1. Стара паЗоВа
Улагање у инфраструктуру
Реализује се на десетине инфраструктурних 

пројеката, а локална самоуправа равномерно ула-
же у сва насеља. Приликом посете потпредседни-
ка Главог одбора СНС, Игора Мировића, предста-
вљене су инвестиције у инфраструктуру - од ас-
фалтирања неасфалтираних улица, уређења путне 
мреже, уређења центра већих насеља и увођења 
нових технологија у циљу уштеда, до обнављања 
постојећих и градње нових објеката важних за 
грађане. Изграђена је нова улица у центру Старе 
Пазове, са пешачким стазама, паркинг местима, 
зеленим површинама, ЛЕД расветом и кишном 
канализацијом. ЈП  Дирекција за изградњу ради 
на водоводној мрежи у Војки. Са  завршетком дру-
ге фазе, 1.500 породица добиће прикључак, а до 
краја четврте фазе биће покривено цело насеље. У 
Белегишу се гради вртић од 640 м2, за 120 дедете-
та. Завршава се градња спортске хале у Голубин-
цима, а комплетно је уређен центар Нове Пазове, 
Старих и Нових Бановаца.

2. јагодинa
дуплиран број чланова СнС
На изборној скупштини ГО СНС Јагодина, 

досадашњи повереник, Никола Радосављевић, 
једногласно је изабран за председника ГО. Све-
чану атмосферу увеличали су гости из Београ-
да, Ћуприје, Параћина, Свилајнца, Деспотовца, 
Рековца... Избор председника јесте важан ко-
рак, а сада нам предстоји много труда и рада 
како бисмо од Јагодине начинили град на који 
ћемо сви бити поносни. За непуних годину 
дана, број чланова СНС скоро је дуплиран, а 
константно бележимо прилив новог чланства.

3. лајкоВаЦ
добровољно давање крви
Омладина СНС, у сарадњи са Црвеним кр-

стом, организовала је акцију добровољног да-
вања крви у којој је прикупљено 95 јединица, а 
акција је оцењена као једна од најуспешнијих у 
Србији. ОО СНС Лајковац организовао је одла-
зак на комеморативни скуп у Братунац, поводом 
обележавања годишњице српског страдања на 
Петровдан 1992. Општина Лајковац, поводом 
завршетка школске године, наградила је нај-
боље ученике свих школа, а у току су радови на 
реконструкцији О.Ш. „Миле Дубљевић“. У МЗ 
Боговађа граде се три спортска терена, паркинг 
места, асфалтирају се саобраћајнице, у МЗ Ско-
баљ, Јабучје и Ћелије ради се на локалним путе-
вима, а у МЗ Словац санирано је клизиште.

4. лоЗниЦа
Састанци по мо
Повереник ГО СНС Лозница, Видоје Петровић, 

константно обилази МО и ради на оснаживању 
јединства међу члановима Странке. Разговарао је 
са чланством у МО Зајача, Пасковац и Горња Бо-
рина, Воћњак, Плоча, Руњани, Грнчари, Клупци, 
Крајишници, Башчелуци, Тршић и Горњи Јадар. 

Повереник Петровић затражио је од чланова од-
говорно и сложно делање и рад, по коме Странка 
треба да буде препозната. Састанцима су при-
суствовали и директори ЈП, којима су чланови и 
суграђани предочили потешкоће на које наилазе, 
као и народна посланица Велинка Тошић и заме-
ник градоначелника Радован Дивнић.

5. леСкоВаЦ
обнова инфраструктуре око фабрика
Градоначелник Лесковца и председник ГО 

СНС Лесковац, Горан Цветановић, посетио је 
привреднике у селима Номаница, Крајинце и 
Злоћудово. Разговарало се о проблемима са 
којима се привредници сусрећу, међу којима 
је и лоша путна инфраструктура око фабрика. 
Градоначелник Цветановић обећао је да ће 
прилазни путеви бити уређени. У МЗ Дубочица 
подржали смо до сада најмасовнију акцију пре-
вентивних прегледа грађана - контролу шећера 
у крви и крвног притиска, а први пут су спро-
ведени педијатријски и прегледи очног дна. 
Здравље је преконтролисало 280 становника 
Дубочице, а, поред младих доктора, грађа-
не су прегледали и лекари са дугогодишњим 
искуством, међу којима и Горан Цветановић. 
ГО СНС Лесковац организовао је акцију до-
бровољног давања крви, а прикупљено је 98 
јединица крви. Асфалтиране су и реконструис-
ане улице Васе Смајевића, Копаоничка и Улица 
Јанка Катића, а почело је и уређење дела улице 
Косовских јунака. Нови изглед добили су тро-
тоари у 28. марта и Девет Југовића.

6. батоЧина
иницијатива за уређење атарских путева
После многобројних оправданих примедби 

пољопривредника на стање атарских путева и 
на немогућност приласка пољопривредним ма-
шинама до парцела, СНС је упутила званичан 
допис Фонду за локалне и некатегорисане пу-
теве, са захтевом да се у најкраћем року путеви 
оспособе за пролаз механизације. Активисти 
ОО СНС делили су „СНС Информатор“ и разго-
варали са грађанима. На основу дописа који је 
Повереништво СНС послало Агенцији за борбу 
против корупције, утврђено је да је председник 
Општине Баточина, члан ДС-а, прекршио закон 
и јавни интерес подредио приватном, тиме што 
је годинама пребацивао новац из општинског 
буџета, предузећу чији је стопроцентни вла-
сник син његовог рођеног брата. СНС година-
ма указује на нерационално трошење новца 
грађана Баточине, који завршава у џеповима 
људи блиских локалној власти.

7. бор
Станови за младе брачне парове
Активсти СНС Бор фарбали су ограду дво-

ришта О.Ш. „Трећи октобар“, а прикључили су 
им се и радници школе, на челу са директором. 
Усвојен је први ребаланс општинског буџета у 
2015.  „Општина је за првих шест месеци оства-
рила суфицит у буџету од 6,6 милиона динара, а 

штедело се где год је било могуће, тако да нам 
је приход већи од расхода“, рекао је Живорад 
Петровић, председник Општине Бор. Расписан 
је конкурс за поделу станова младим брачним 
паровима. Почиње израда Генералног плана 
регулације туристичког подручја Брестовачка 
Бања - Борско Језеро. После вишегодишње пау-
зе, отворен је некадашњи мотел „Злотске пећи-
не“. У МЗ Горњане одржан је састанак грађана 
са челницима Општине како би се решило 
питање водоснабдевања и како би мештани 
Горњана добили воду попут оних у Злоту, Шар-
бановцу и Метовници. Договорено је и улагање 
у пољопривреду и поравку локалног пута. Одр-
жан је традиционални Петровдан фест и 13. Са-
бор народног стваралаштва Тимочке крајине.

8. ноВи Сад
Скидање графита
Активисти МО Детелинара организовали су 

Ивањданске дане у просторијама МЗ. Поред 
богатог културно-уметничког програма, орга-
низована је и трибина о историји тог дела града. 
У МО Руменка уређивали смо спортске терене, 
замењени су голови, промењене мрежице на об-
ручевима за кошарку, покошена трава, уређено 
дечје игралиште. Великом броју активиста при-
дружили су се и мештани. Активисти МО Лиман 
2 кречили су графите који нарушавају изглед 
фасада, док су активисти МО Грбавица, Вера 
Павловић и 7. јули уређивали дечија игралишта. 
Велики број МО организовао је акцију дељења 
„СНС Информатора“ и разговора са грађанима.

9. Сента
Чишћење и кошење
Активисти МО Горњи Брег организовали су 

радну акцију током које су чистили и косили 
траву са запуштених површина. Циљ акције 
је помоћ сеоском становништву у одржавању 
улица, пошто надлежне комуналне службе, као 
и локална самоуправа Сенте, не чине ништа по 
том питању. Осим чланова СНС, акцији су се 
прикључили и мештани.

10. трСтеник
подела страначке новине
Активисти Форума омладине ОО СНС Тр-

стеник делили су „СНС Информатор“ и флајере 
којима смо обавестили грађане о разлозима 
изласка СНС из власти у Трстенику. Акција је 
изведена на зеленој пијаци, уз присуство наро-
дне посланице Милене Турк, председника ОО 
СНС Трстеник, Александра Ћирића, руковод-
ства ОО и одборника. Потпредседник ИО СНС, 
Драган Стевановић, посетио је наш ОО, разго-
варали смо о локалним изборима и ситуацији 
у фабрици „Прва Петолетка“, коју је, затим, и 
посетио.

11. ниШ - палилУла 
акција „помозимо нашој деци“
Захваљујући хуманитарној акцији „Помозимо 

нашој деци“, коју две године реализује Градска 

Ниш - Палилула

Јагодина

Лесковац Нови Сад
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо вас 
о томе шта је који 
општински одбор 
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бољи живот грађана 
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општина Палилула у Нишу, уз помоћ људи до-
бре воље, шесторо деце која болују од тешких 
болести провешће бесплатно седам дана, са 
једним пратиоцем, на рехабилитацији у некој 
од српских бања. Према речима Бобана Џу-
нића, председника Општине Палилула, акцију 
је помогао је Клуб привредника Града Ниша, а 
родитељи деце могли су да искористе и вау-
чер од 5.000 динара, који је одобрила Влада, за 
смештај у угоститељским објектима. Кампању су 
подржали и ученици О.Ш. „Краљ Петар Први“, 
који су, под покровитељством Општине, одр-
жали две хуманитарне представе у Народном 
и Луткарском позоришту, а промотери кампање 
постали су и спортисти Андрија Живковић, 
„златни орлић“ и Стеван Живковић, првак Евро-
пе у кик боксу. Позивамо људе добре воље, али 
и родитеље деце, да приступе Фонду и јаве се 
Управи Општине ако им је потребна помоћ. 

12. раШка
помоћ младим женама да почну бизнис
Општина Рашка укључена је у пројекат „Youth 

build IT“, чији је циљ да се помогне младим же-
нама да покрену сопствени бизнис. Одржали 
смо јавну презентацију Урбанистичког пројекта, 
којим је предвиђена замена дела цевовода у на-
сељу Кашићи. Значајна средства издвојена су за 
изградњу улице Миљојка Росића у Мислопољу, 
реконструкцију игралишта у Вареву, фарбање 
стубова јавне расвете на шеталишту Матова 
чесма, постављање клупа на кеју Трнавске реке, 
Рашке и Ибра, постављање корпи за отпатке у 
Баљевцу, санацију макадамских путева у МЗ 
Казновиће и МЗ Рудница, и одржавање зеле-
них површина. Издвојено је 1,55 милиона дина-
ра за куповину пољопривредне механизације. 
Пољопривредници из Рашке посетили су ма-
нифестацију Дани малине и текстила у Ариљу, 
а одржана је и оснивачка скупштина Удружења 
гљивара. Омладинци Странке помогли су орга-
низацију такмичења у оријентирингу на Копао-
нику и у Рашкој, а расподелили су и помоћ за уг-
рожене у насељу Грдица, у Општини Краљево.  

13. пожареВаЦ 
нове страначке просторије
ГО СНС Пожаревац уселио се у нове просто-

рије, које су наши вредни чланови преуредили и 
опремили, а убрзо по усељењу гост нам је био др 
Небојша Стефановић. Градски одбор наставља 
да ради на анимацији чланства, кроз подсти-
цање рада МО, сада у далеко бољим условима. 

14. коСтолаЦ
Уређење пешачке зоне
Активности Странке у Општини Костолац ус-

мерене су на рад кроз органе општинске власти, 
како би се побољшао квалитет живота Костол-
чана. Завршава се асфалтирање коловоза и 
уређење пешачке зоне, у дужини од два киломе-
тра. Обележили смо градску славу, којој су при-
суствовали представници свих конфесија, што је 
сигуран знак да је политика СНС препозната као 
доборнамерна и корисна за све грађане.

15. беоЧин
Уређење дечијег парка
Активисти ОО СНС Беочин, предвођени 

председником ОО, Митром Милинковићем, 
очистили су и уредили дечији парк, а акцији се 
одазвало више од 50 чланова Странке. Очишће-
не су зелене површине, плато и пешачке стазе, 
офарбане су жардињере и столови, обновљен 
је пешчаник... Наставља се акција постављања 

билборда „Свом снагом у реформе“. До сада 
је постављено укупно 20 билборда, а има их у 
сваком насељеном месту. Одржан је редован 
састанак ОО, као и састанци МО Раковац, Че-
ревић, Сусек и Беочин 2.

16. СУботиЦа
бесплатна контрола здравља
Мештани  МЗ Прозивка и МЗ Дудова шума 

могли су да провере здравље у акцији коју су 
подржали активисти СНС, у сарадњи са лека-
рима суботичке Опште болнице. Сличне акције 
већ су спроведене у МЗ Таванкут, Љутово, Нови 
Жедник, Вишњевац, Палић, Бајмок, Мишићево 
и Пешчара. Грађани су, без књижице и закази-
вања, могли да преконтролишу крвни притисак, 
шећер и масноћу у крви, и обаве ултразвучни 
преглед абдомена, ЕКГ и преглед дојки. 

17. баЧ
доградња и реконструкција вртића
Активисти МО Бач 2 уређивали су дечије 

игралиште, постављали заштитну ограду, ко-
шеве, мреже на головима, љуљшке... Од от-
варања летње сезоне, на језеру Провала одр-

Бач
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жано је Првенство Србије у одбојци на песку, 
Мото сусрет и Викенд екстремних спортова. 
Туристичка организација, у сарадњи са локал-
ном самоуправом, организовала је и Цикло Бач 
- прву организовану вожњу кроз Општину, коју 
су учешћем подржали и председник Општине, 
Драган Сташевић, и државни секретар Иван 
Бошњак. Пуштене су у рад две слободне ин-
тернет зоне, у центру Бача и на језеру Провала. 
Расписан је јавни позив за доделу помоћи за 
економско оснаживање избегличких домаћин-
става. Почела је прва фаза радова на доградњи 
и реконстукцији објекта ПУ Колибри, које фи-
нансира Општина. Председник Сташевић до-
делио је награде добитницима Вукових дипло-
ма и освајачима прва три места на републичким 
такмичењима.

18. панЧеВо
обнова атарских путева
Ускоро почиње градња балон хале, како би от-

ворени базен могао да се користи и током зиме. 
Град Панчево и Секретаријат за село, пољопри-
вреду и рурални развој, и ове године, новац 
од закупа пољопривредног земљишта улаже у 
одржавање и изградњу нових атарских путева. 
У улици Марка Кулића, ЈКП Зеленило поставља 
игралиште за најмлађе. Државни секретар, Пред-
раг Перуничић, отворио је рукометни трурнир у 
Долову и одиграо полувреме са најмлађим чла-
новима РК „Долово”, док је члановима ФК „Мла-
дост” у Омољици поклонио фудбалске лопте. У 
организацији Савета за здравство, у Омољици је 
одржана трибина о превенцији рака дојке, а пре-
давање су одржали др Слободан Овука и др Сава 
Стајић. Савет за спорт организовао је бесплатни 
тренинг борилачких вештина и корективне гим-
настике у Долову.

19. житорађа
награде за  најбоље ученике
Општина Житорађа наградила је бесплат-

ним летовањем 30 носилаца Вукове дипломе у 
О.Ш. „Топлички хероји“, у објектима Феријал-
ног савеза Прокупље у Буљарицама. Поклон 
ваучере и похвалнице уручио је председник 
Општине Житорађа и председник ОО СНС Жи-
торађа, Слађан Младеновић, и нагласио да је 
овај скромни поклон знак да се Општина брине 
о младим и талентованим ученицима.

20. Велико градиШте
Усељење у нове просторије
ОО СНС Велико Градиште преселио се у 

нове, веће просторије у улици Мирослава Тир-
ше 2. У уређивању и чишћењу новог простора 
највише обавеза преузео је Актив жена, а у ак-
цији су учествовале и општинске функционер-
ке из редова напредњака.

21. бољеВаЦ
Формирање савета
ОО СНС Бољевац до распуштања је имао 12 

савета. Сада смо анализирали чланство по об-
разовању и делатностима, и донели одлуку да 
се формирају савети за информисање, урбани-
зам, комуналне послове, привреду, економију 
и финансије, туризам, друштвену делантост, 
спорт и омладину, бригу о деци и социлајна пи-
тања, пензионере, пољопривреду и развој села, 
образовање, здравство, безбедност, културу, 
националне мањине, правна питања и родну 
равноправност. У Мирову су насипани атарски  
путеви, а планирана је санација атарских путе-
ва и у Рујишту.

22. крУШеВаЦ
нова одељења у болници
Председник Србије, Томислав Николић, 

министар одбране, Братислав Гашић, и на-
челник Генералштаба, Љубиша Диковић, 
положили су венце на Споменик косовским 
јунацима, поводом 626-годишњице Боја на 
Косову. Крушевац је богатији за још једно 
спортско борилиште, које се зове по леген-
дарном председнику Општине Крушевац – 
Радомиру Мићићу Мичету. Министар Гашић, 
у пратњи државног секретара Предрага Пе-
руничића, и генералних секретара Фудбал-
ског и Атлетског савеза – Зорана Лаковића 
и Слободана Бранковића, предао је на ко-
ришћење два фудбалска терена, на којима ће 
ускоро бити изграђена и атлетска стаза. Ми-
нистри Лончар и Гашић, са градоначелником 
Драгијем Несторовићем и епископом Дави-
дом, обишли су Општу болницу и Дом здра-
вља, и посетили новоотворено Палијативно 
одељење, Гинекологију, Стоматолошки дис-
панзер и Саветовалиште за децу. Средства 
Министарства здравља употребљена су за за-
мену столарије, крова и кречење, а донатори 
су обезбедили кревете и пратећи инвентар. 
ГО СНС Крушевац организовао је спортске 
активности на Јастрепцу.

23. ада – мол
промоција књиге
У Дому културе у Молу одржана је промоција 

књиге „Владика Сава и његови савременици“, 
аутора протојереја Јована Силашког. Редовно 
обављамо страначке активности, делимо „СНС 
Информатор“, разговарамо са грађанима и тру-
димо се да им помогнемо да реше свакодневне 
проблеме.

24. СмедереВСка паланка
отворено о дешавањима у бањи кисељак
Српска напредна странка, као једина опо-

зициона у СО Смедеревска Паланка, активно 

учествује на скупштинским заседањима. Акти-
висти ОО СНС Бачка Паланка интензивирали 
су комуникацију са грађанима преко конферен-
ција за медије, а на једној од њих било је речи 
о застоју у радовима на релацији Бањски ком-
плекс Кисељак - Терме Кисељак. Грађанима смо 
детаљно објаснили проблеме око Бање Кисељак 
и експлоатације минералне воде, а медијима се 
обратио и директор погона ЕПС-а у Смедерев-
ској Паланци, са конкретним подацима о стању 
дуга Општине према Електродистрибуцији.

25. жагУбиЦа
обнова дома културе
Председник Општине Жагубица, Сафет Пав-

ловић, обишао је радове на уређењу Дома кул-
туре у Рибару и најавио да ће објекат, који је, 
иначе, био предизборно обећање СНС, ускоро 
бити отворен за грађане. Председник МЗ Мла-
ва Рибаре, Топлица Радосављевић, истакао је 
да ће ово бити први дом културе у Општини са 
лед осветљењем, а на новој сцени прва ће заи-
грати културно - уметничка друштва Хомоља, 
у оквиру манифестације „Игра коло наоколо“. 
Овим реновирањем, под покровитељством 
Општине, после три деценије, поново је удах-
нут живот читавом насељу.

26. ноВи беЧеј
Чишћење тисе
МЗ Нови Бечеј, под окриљем СНС, органи-

зовала је чишћење обала Тисе од растиња и 
воденог биља, како би река била безбеднија 
за пливаче. У Куману, после много година, ре-
шен је проблем забата на згради старе школе, а 
отворен је и летњи биоскоп. Почела је рехаби-
литација обилазнице од улаза у Нови Бечеј, из 
правца Башаида, до улице Маршала Тита, која је 
договорена на пријему код министарке Зоране 
Михајловић. Проширење државног пута са но-
вим асфалтом, реконструкција пружног прелаза 
и проширење раскрснице допринеће безбед-
нијем саобраћају. Представници општина Нови 
Бечеј и Бечеј, Министарства грађевинарства, са-
обраћаја и инфрaструктуре и Агенције за упра-
вљање лукама, разговарали су у Новом Бечеју о 
коришћењу водених потенцијала две општине.

27. ЧаЧак
радионица о самозапошљавању
Чланови ГО СНС Чачак самоиницијатовно су 

присуствовали парастосу убијеним и погину-
лим Србима средњег Подриња, у цркви Успења 
Пресвете Богородице у Братунцу. У просторија-
ма ГО СНС одржано је саветовање о координа-
цији тимова који делују у Чачку, Ивањици, Лу-
чанима и Горњем Милановцу. Координацију је 
водио окружни координатор тимова, Миланко 
Кривокућа, а присуствовали су сви координа-

Министри Лончар и Гашић у 
обиласку крушевачке Опште 

болнице
Постављање венаца на Споменик косовским 

јунацима у Крушевцу

Ада - Мол Смедеревска Паланка Чачак
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тори тимова ОО и повереник ГО Чачак, Игор 
Трифуновић. На састанку Повереништва ГО, 
постављени су повереници за део МО и струч-
них савета. У активностима Канцеларије за мла-
де учествује и један од повереника Савета за 
омладину, Душан Радојевић. Реализовали смо 
бесплатну радионицу о самозапошљавању и мо-
гућностима зараде на интернету, коју је водио 
компјутерски дизајнер Борис Пузовић. Плани-
рамо и обуку за писање пројеката, а константно 
обавештавамо младе о конкурсима за посао.

28. љУбоВија
две дринске регате
Између Рогачице и Љубовије, одржана је 

14. Дринска регата, у организацији ТО Љубо-
вија и Рaфтинг клуба Дринска регата, а под 
покровитељством Општине Љубовија. У 1.200 
чамаца и стотину других пловила било је више 
од 13.000 учесника из Србије и иностранства. 
По завршетку регате, приређено је дружење и 
музички програм. Трећа Међународна дринска 
регата за особе са инвалидитетом кренула је 
из етносела Врхпоље, а око 140 особа са инва-
лидитетом, уз пратиоце, пловило је до Рајске 
плаже у Братунцу. Организатор регате било је 
Удружење особа са инвалидитетом „Све је мо-
гуће“, у сарадњи са општинама и ТО Љубовија 
и Братунац, као и Рафтинг клубом Дринска ре-
гата и етноселом Врхпоље. Државни секретар, 
Предраг Перуничић, отворио је мултифункци-
онални терен који су заједнички финансирали 

Општина Љубовија и Министарство за спорт и 
омладину. Перуничић је са челницима Општи-
не разговарао и о финансирању клубова, ре-
конструкцији тениског терена...

29. неготин 
побољшање јавне расвете 
Општина Неготин друга је у Србији по нап-

лати пореза на имовину, за шта је награђена са 
250.000 евра, а награду је обезбедила Швајцар-
ска агенција за развој, у оквиру ГИЗ пројекта 
„Општински економски развој у Источној Ср-
бији“. Новац ће бити уложен у побољшање 
енергетске ефикасности јавне расвете. У Улици 
Стојанке Радосављевић урађена је нова водо-
водна и канализациона мрежа, кишна канали-
зација, ивичњаци и тротоари. Радове су финан-
сирали Министарство привреде и Општина Не-
готин. Реконструисани су кровови на зградама 
Ватрогасног дома, Републичке инспекције и 
Дома културе, а санирају се и атарски путеви. 
Јован Миловановић, председник Општине, уру-
чио је награде, од по 30.000 динара, најбољим 
ученицима основних и средњих школа. Капи-
тену младе фудбалске репрезентације Србије, 
Предрагу Рајковићу уручена је Плакета града.

30. мали иђоШ
Свакодневно са грађанима
Активисти ОО СНС Мали Иђош у сталном су 

контакту са грађанима, помажу им у решавању 
свакодневних проблема и вредно се припремају 

за предстојеће покрајинске и локалне изборе. 
Редовно одржавамо састанке МО, радимо на 
промоцији Странке на интернету, а учествова-
ли смо и у организовању кошаркашког турнира 
у Фекетићу, у сарадњи са Удружењем младих.

31. кУла
почели радови у Црвенки
Општина Кула уплатила је аванс за извођење 

радова на уређењу центра Црвенке, а укупна 
вредност радова је више од милион динара, 
што је једна од већих инвестиција у последњих 
неколико година. Планирано је санирање пе-
шачке зоне, изградња паркинга, уређење пла-
тоа код спортске хале, одвод атмосферских 
вода из пешачке зоне и канделаберска расвета. 
Ни овог лета, Кула нема купалиште, јер је град-
ски базен годинама запуштен, језеро компаније 
„Родић МБ“ није у функцији, а Велики бачки 
канал је загађен. Због тога је ОО СНС покре-
нуо иницијативу да некадашњи Рекреациони 
центар фабрике „Кулски штофови“, у чијем  је 
саставу базен, постане власништво локалне 
самоуправе, о чему се разговарало и на седни-
ци СО. Базен је уништен откако је Рекреацио-
ни центар, због невраћеног кредита „Кулских 
штофова“, припао Металс банци, која је пре-
расла у РБВ, а ову су касније преузели Поштан-
ска штедионица и Развојни фонд АПВ. Куљани 
су више пута писали петиције да се базен оспо-
соби за купање, али је претходна локална власт 
то одбијала. „Предлог је да Општина прибави 

обнова породилишта у параћину

Oбновљено породилиште Oпште болнице 
у параћину свечано је отворено у присуству 
председника Србиjе, Tомислава николића, 
и његове супруге драгице.

породилиште у параћину треће је поро-
дилиште које је реконструисано из средста-
ва Фондације „драгица николић“, која је, 
уз помоћ донатора, међу коjима jе наjвећи 
Црвени полумесец из УaE, у његову обно-
ву уложила више од 59 милиона динара за 

грађевинске радове и набавку немедицин-
ске и дела медицинске опреме. параћинско 
породилиште сада има антибактериjске 
плафоне и подове, стерилне лампе, зграда 
jе окречена, замењена jе столариjа, урађена 
комплетна инсталациjа и лифт.

председник николић истакао jе да све 
може да се уради ако постоји воља, као и да 
све може да буде потпуно отворено, транс-
парентно и поштено. према његовим речима, 

Фондациjа потпуно поштуjе све законске од-
редбе и под свим jе контролама коjе држава 
примењуjе.

„Oво превазилази све оно о чему смо раз-
мишљали када су ме грађани изабрали за 
председника, о томе колико бисмо могли 
да помогнемо Србији. жеља ми је да се под-
стакну и други људи на функциjама, као и 
они коjи имаjу новац, да се одуже народу и 
држави“, истакао је председник николић.



СНС ПАНОРАМА

18  |  СНС ИНФОРМАТОР 30/2015

Рекреациони центар за своју намену, са базе-
ном, хотелским делом и кугланом“, каже шеф 
Одборничке групе СНС, Перица Видекањић. 
До решења овог питања, ОО СНС омогућио је 
бесплатан превоз до црвеначког базена, који је, 
захваљујући ангажовању СНС-а, уређен за пот-
ребе многобројних купача.

32. СУрдУлиЦа
Са премијером о проблемима југа Србије
Сурдулички напредњаци, на челу са пред-

седником Бобаном Петровићем, и потпредсед-
ником Игором Костићем, у присуству државног 
секретара Драгана Стевановића, дочекали су 
премијера Александра Вучића, који је, са својим 
сарадницима, обилазио југ Србије. Том прили-
ком, разговарало се о конкретним пројектима 
који ће побољшати квалитет живота грађана 
овог дела земље.

33. баЧка паланка 
решавање стамбеног питања избеглих
У Новој Гајдобри завршено је уређење пар-

ка, радови су финансирани из буџета Општи-
не, а обухватају изградњу приступних стаза, 
централног платоа и опремање мобилијаром. 
Напором МО Нова Гајдобра и уз помоћ пред-
седника ОО СНС, Александра Ђедовца, рекон-
струисана је фасада О.Ш. „Алекса Шантић“. 
Омладина СНС обележила је Међународни 
дан Дунава, пуштањем лампиона низ воду, 
указујући на потенцијале ове велике реке и 
потребу да се чува и заштити. Омладинци су 
плели традиционалне иванданске венчиће које 
су касније поделили грађанима. Око 40 акти-
виста СНС уређивало је излетиште Багер, ниве-
лисали су терен уз помоћ механизације, насули 
преко сто кубика песка и уклонили дивље рас-
тиње и смеће са плаже. Постављена је мрежа 
за одбојку на песку, кошеви, голови, тушеви... 
Ангажовањем председника Ђедовца, ромским 
породицама додељено је осам пакета помоћи 
са грађевинским материјалом, а од европских 
фондова пристигло је око 250.000 евра за ку-
повину кућа и грађевинског материјала за из-
бегле и расељене.

34. Чајетина
решење проблема мештана гостиља
Активисти ОО СНС Чајетина организовали 

су низ акција на терену, посебно у мањим МЗ. 
Обишли смо мештане Гостиља и представили 
им план за опоравак ове МЗ и целе Општине. 
Мештани су нам скренули пажњу на проблеме 
у вези са снабдевањем струјом, након чега смо 
имали низ састанака са руководством ЕПС-а и 
заложили се да проблем ускоро буде решен. 
Учествовали смо на хуманитарном турниру у 
малом фудбалу и тако помогли лечење девој-
чице из Пожеге.

35. прибој
Улагање у путеве
Захваљујући донацији Црвеног крста При-

бој, од 100.000 динара, опремљен је Кабинет 
за промоцију здравља у прибојском Дому здра-
вља. Министар Братислав Гашић посетио је 
Прибој и изразио незадовољство што „ФАП“ 
није испоштовао рокове испоруке камиона за 
Војску Србије, али и очекивање да ће, након 
што то предузеће добије стартешког партнера, 
наставити сарадњу. Лазар Рвовић и Рато Рајак, 
председници пограничних општина Србије и 
Републике Српске – Прибој и Рудо – потписали 
су Протокол о сарадњи, чиме је стављен акце-

нат на заједнички привредни и индустријски 
развој и привлачење инвестиција. Асфалтиран 
је пут Лука-Црнузи-Касидоли-Саставци, тако 
да ће мештани сада заобилазити граничне пре-
лазе и до својих села долазити не напуштајући 
територију Општине Прибој. Биће издвојено 
још око 80 милиона динара републичких сред-
става за путеве у Општини.

36. тител
оздрављење општинске касе
У сваком месту Општине Тител у току је ба-

рем једна велика инвестиција. Већина пројека-
та ради се из општинских средстава, иако је пре 
само три године буџет био оптерећен са мили-
он евра кредита. У самом Тителу, изградња 
фабрике за прераду кромпира улази у заврш-
ну фазу. Са улагањима од 10 милиона евра, на 
сајту Владе Србије, ово је представљено као 
једна од најважнијих инвестиција. Почело је 
проширење и уређење централне раскрснице и 
санација Градске куће, а у саставу Дома здра-
вља отвара се апотека. „У свако село стигла је 
озбиљна грађевинска оператива. Пре само три 
године, општинска каса је била празна, али смо 
успели да домаћинским пословањем дођемо у 
позицију да сами инвестирамо у развој. Доста 
послова је започето и биће завршени до јесе-
ни или пре. Припрема се уређење централних 
тргова, улица, капела, као и Виловачких језе-
ра, која су драгуљ природе“, каже председник 
Општине, Драган Божић. У Мошорину се гра-
ди школско игралиште, постављају тротоари и 
уређује центар села. У Шајкашу се  реконструи-
шу све улице, а припремају се пројекти у Вило-
ву, Гардиновцима и Локу.

37. ВаљеВо
Спортске игре младих
Др Слободан Гвозденовић, председник ГО 

СНС Ваљево и народни посланик, на конферен-
цији за новинаре, критиковао је рад актуелне 
градске власти, на челу са СПС, несавесно по-
нашање ЈП Колубара, и исказао подршку ново-
изабраном директору Дома здравља, др Завену 
Дер Хазарјану. Наши активисти делили су „СНС 
Информатор“ и разговарали са суграђанима о 
проблемима са којима се суочавају због лошег 
рада градске власти. Реконструисана је стра-
начка просторија и опремљена савременом 
рачунарском опремом. Основана је Унија жена, 
а у сарадњи са Саветом за спорт, одржане су 
Спортске игре младих.

38. ЗреЊанин
покрајина даје паре само подобним 
У просторијама ГО СНС Зрењанин одржана је 

конференција за новинаре, на којој се јавности 
обратио посланик СНС у Скупштини АП Војво-
дине, Дарко Бађок, и истакао да је недопусти-
во да ДС новцем грађана Војводине подмирује 
личне интересе. Бађок захтева од покрајинске 
владе да саопшти грађанима колико је, преко 
Управе за капитална улагања, доделила новца 
градовима и општинама у Војводини. „Овај за-
хтев је оправдан јер се паре грађана Војводи-
не користе за куповину луксузних аутомобила 
функционера Пајтићеве владе. Иначе, највише 
новца од Покрајине добиле су подобне локал-
не самоуправе, у којима ДС учествује или је 
носилац власти“, рекао је Бађок, који је позвао 
председника Скупштине АПВ, Иштвана Пасто-
ра, да, због ненаменског трошења из буџета, 
распише изборе и спречи даље малверзације.

39. кУЧеВо
модернизација путне мреже
Пут према засеоку Буковска река добио је 

још један километар асфалта. Двадесет најта-
лентованијих младих фудбалера ФК „Звижд“ 
боравили су у Бањи Врујици. Поводом Дана 
Општине, одборницима је приказан филм о 
дешавањима у Општини од 8. јула 2014. до 8. 
јула 2015. године, а о резултатима је говорио 
председник Новица Јаношевић. Захваљујући 
напорима локалне самоуправе, из републич-
ких средстава асфалтира се део Улице Светог 
Саве у Кучеву. У организацији Центра за кул-
туру, одржан је концерт „Улична свирка - Jazz 
Ballads“. У Волуји, на Петровдан, одржана 
је осми пут традиционална Пасуљијада, ту-
ристичка манифестација која је окупила много 
гостију. Испред пећине Равништарка, одржан 
је концерт дечијих ансамбала, под покрови-
тељством Општине, а у организацији Центра за 
културу и ТО. Куповином опреме, новим распо-
редом рада и увођењем електронске евиден-
ције, побољшани су услови у Дому здравља. 
Заједничким улагањем локалне самоуправе и 
мештана засеока Пасионе, асфалтирана су два 
километра локалног пута. Почело је асфалти-
рање спортског терена у дворишту средње 
школе у Кучеву. Нови асфалт добила су насеља 
Раденка, Дубока, Мустапућ, Турија, Кучајна, 
Церемошња, Буковска река и град Кучево. На 
главном кучевском тргу одржано је такмичење 
у уличном баскету, чији је организатор Спорт-
ски савез, а генерални покровитељ Општина.

40. баЧки петроВаЦ
реновирање игралишта
Активисти МО Гложан, уз подршку ОО СНС 

Бачки Петровац и председника Срђана Си-
мића, реновирали су дечије игралиште у Улици 
Вељка Влаховића. Замењене су труле греде и 
даске на клупама, постављена су нова седишта 
на клацкалицама и љуљашкама, игралиште је 
офарбано...

41. горЊи миланоВаЦ
отворене нове страначке просторије
Дарко Глишић, потпредседник ИО СНС, и 

Дејан Ковачевић, народни посланик и председ-
ник ОО СНС Горњи Милановац, отворили су 
нове страначке просторије, у којима је одмах 
одржан састанак Моравичког округа СНС, а 
затим се новинарима обратио Дарко Глишић. 
„У општинама Моравичког округа где смо на 
власти, морамо да положимо рачун грађанима 
о досадашњем раду, а тамо где нисмо, морамо 
да изнесемо план шта желимо да учинимо како 
бисмо побољшали квалитет живота суграђа-
на“, истакао је Глишић.

42. ниШ
авио линија до Шведске
Летом из Малмеа, авионом мађарске компа-

није „Виз Ер“, после годину и по дана, поново је 
отворен редовни авионски саобраћај са нишког 
аеродрома „Цар Константин Велики“. Путници 
ће се три пута недељно превозити до Малмеа, а 
стартује и редовна линија за Базел. Градоначел-
ник Ниша, проф. др Зоран Перишић, разговарао 
је са Адонисом Ладасом, директором грчке ком-
паније „Еуро фудс“, који је најавио инвестицију 
вредну 2,5 милиона евра у Доњој Трнави. Грч-
ки инвеститори преуредиће постојеће објекте 
у постројења за прераду парадајза, запослити 
40 радника и укључити око 600 домаћих коо-

Ниш
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пераната. Чланови Уније младих, на челу са ко-
ординаторком Миљаном Станојковић, делили 
су „СНС Информатор“ суграђанима у центру 
Ниша. Савет за здравство одржао је трибине 
у МО Горњи Матејевац и Медошевац о значају 
здравствене превенције. Унија жена, на челу са 
Светланом Милијић, организовала је трибину 
„Буди донор-продужи живот“ и указала на зна-
чај трансплантације. Савет за здравство орга-
низовао је трибину „Превенцијом до здравља“ 
и у насељу Никола Тесла у Нишкој Бањи, где 
је координатор била др Љубица Мрдаковић 
Тодоровић. У присуству премијера Александра 
Вучића, потписан је Меморандум о разумевању 
за изградњу нове фабрике „Џонсон електрик“, 
инвестиције вредне 50 милиона евра, која ће 
запослити још 2.400 радника.

43. пландиШте
помоћ за социјално угрожене
ОО СНС Пландиште прикупља помоћ за со-

цијално најугроженије суграђане, а пакете са 
животним намирницама добило је 40-ак поро-
дица из МЗ Велика Греда и Стари Лец. Петров-
дан и туристичку манифестацију, Гулашијаду 
у Великом Гају, искористили су чланови нашег 
ОО да разговарају са грађанима и обиђу ра-
дове на фудбалском терену и водоводним бу-
нарима. На седници СО Пландиште, извршена 
је прекомпозиција власти и владајућу већину 
сада чине одборници СНС, ГГ, СПС, УРС, док су 
у опозицији остали ДС и ЛДП. Наш ОО посетио 
је члан ИО СНС, Бранислав Маловић, и разго-
варао са активистима о даљим акцијама.

44. Србобран
екокамп за чланове Удружења „бисер“
Активисти ОО СНС Србобран посетили су 

чланове Удружења „Бисер“, које окупља и по-
маже ментално недовољно развијене особе, 
а затим је организован екокамп и дружење 
са члановима сличних удружења из околних 
општина. Наши активисти поклонили су деци 
воће, слаткише, сокове.

45. алекСинаЦ
Велико градилиште у тешици
У Тешици се реконструише мост на реци Ту-

рији, за шта је обезбеђено око шест милиона ди-
нара. Радови се изводе и на згради Месне канце-
ларије и Дома здравља, а гради се и атмосферска 
канализација на делу тешичке саобраћајнице. 
Нешто више од пола милиона динара издвојено 
је и за спољашње и унутрашње радове на цркви 
у овом насељу, а средства су, у приближном од-
носу, обезбедили Министарство вера и локална 
самоуправа Општине Алексинац.

46. крагУјеВаЦ
деблокада школских рачуна
Град Крагујевац обезбедио је 33 милиона 

динара за деблокаду рачуна свих основних и 
средњих школа у Крагујевцу. Сада су се ство-
рили услови да школе започну озбиљне при-
преме за наредну школску годину, да реализују 
процес јавних набавки и уреде своје зграде.

47. житиШте
бесплатно летовање за најбоље ђаке
Као награда за резултате у претходној школ-

ској години, 43 ученика са територије Општи-
не Житиште летовало је у Бијелој. Награђени 
су вуковци, ученици и спортисти који су оства-
рили запажене резултате на окружним и др-
жавним такмичењима. Поред бесплатног лето-
вања, свима је обезбеђен и „џепарац“ од 12.000 

динара. У нашој Општини почело је извођење 
јавних радова. Средства за реализацију обез-
беђена су из општинског буџета, а запослено је 
41 лице са евиденције НСЗ, на период од шест 
месеци.

48. апатин
Уређење купалишта
Активисти OO СНС Апатин били су у 

тродневној посети Србу, где су  учествовали на 
Личком вишебоју, присуствовали обележавању 
Дана устанка и обишли нову цркву у Лапцу. 
Чланови и симпатизери МО Свилојево постави-
ли су штанд изненађења на дечијем игралишту 
и малишане обрадовали сладоледом, слатки-
шима и соком. Активисти МО Сонта уређивали 
су купалиште Бара у свом селу, покосили траву 
и уклонили трску из воде.

49. баЧка топола
отворене нове просторије
Отворене су нове просторије ОО СНС у Ба-

чкој Тополи. Дружили смо се са грађанима и 

разговарали о локланим проблемима на тради-
ционалној туристичкој манифестацији „Панон-
ски котлић 2015“. У организацији нашег ОО, 
за најмлађе је организован одлазак на базен у 
Суботицу.

50. бУјаноВаЦ
посета премијера Вучића
ОО СНС Бујановац одржао је три састанка, 

а савети четири тематска састанака. Посебно 
задовољство представљало нам је то што је 
председник наше Странке и председник Владе 
Србије, Александар Вучић, први премијер који 
је посетио општине Прешево и Бујановац, на 
југу Србије. Премијер Вучић је у Прешеву оби-
шао ванболничко породилиште и прихватни 
центар за азиланте, а у Бујановцу народну ку-
хињу у саставу Црвеног крста. У делегацији су 
били и министри Стефановић, Лончар и Вулин, 
државни секретар Драган Стевановић, народ-
ни посланик Ненад Митровић...

51. ВраЊе 
изабран нови председник
На Изборој скупштини, јавним гласањем 156 

делегата, Славиша Булатовић једногласно је 
изабран за председника ГО СНС Врање. Свеча-
ној седници присуствовали су Братислав Гашић, 
Драган Стевановић, као и народни посланици, 
председници окружних одбора... „Пловићемо 
по курсу који диктира наш председик Алексан-
дар Вучић. У протеклих годину и по дана ради-
ли смо на јединству Странке са повереником 
Гораном  Николићем, а у наредном периоду на-
порно ћемо радити да обезбедимо бољи живот 
за житеље Врања и околних места“, истакао је 
Булатовић. Потпредседник ИО СНС, Драган 

Стевановић, рекао је да Врање никада није 
имало овако озбиљну, одговорну и јединствену 
СНС. Потпредседник Главног одбора СНС, Бра-
тислав Гашић поручио је Врањанцима: „Онај ко 
воли СНС, тај је у просторијама СНС. Наставите 
да радите, а када победите у децембру, немојте 
да чекате свог председника са рупама по ули-
цама или ванпијачном продајом, већ радите на-
порно и учините што више за грађане“.

52. СремСка митроВиЦа
канализација у мачванској митровици
Град Сремска Митровица субвенционише 

превоз ученика средњих школа. Организована 
је манифестација Савски карневал бродова. У 
Градској кући одржан је први радни састанак 
начелника градских и општинских управа са те-
риторије Сремског управног округа, у циљу раз-
воја међуопштинске сарадње. У организацији 
Дома здравља и Удружења српско-јапанског 
пријатељства, а под покровитељством локалне 
самоуправе, организовано је Вече јапанске кул-
туре. Завршена је канализација на територији 
МЗ Мачванска Митровица, у дужини од 15 кило-
метара и вредности више од 250 милиона дина-
ра. У реконструкцију атлетске стазе уложено је 
седам милиона динара. Организовано је тради-
ционално спортско Лето на Сави и позоришна 
манифестација „Трагови 2015“.

53. ћУприја
осуда напада и паљења
Потпредседници ОО СНС Ћуприја, др Свет-

лани Николић Павловић, у ноћи измећу 26. и 
27. јула запаљен је породични „фиат пунто“. 
ОО СНС Ћуприја је и пре, и за време вршења 
власти, под сталним притиском криминалних 
група, које покушавају да уценама, претњама, 
заплашивњем и паљевинама разбију јединство 
Странке и искористе политику, као инструмент, 
да ојачају свој утицај. Само у протекле три го-
дине, неколико пута је покушано паљење стра-
начких просторија и станова чланова СНС. ОО 
СНС Ћуприја најоштрије осуђује паљење ауто-
мобила и све нападе, и очекујемо да надлежни 
органи коначно утврде ко је за њих одговоран. 

54. Сомбор 
жетелечке свечаности
Градоначелник Саша Тодоровић посетио је 

машинску радионицу ЈКП Зеленило, где је са 
руководиоцем радне јединице механизације, 
Момиром Миоковићем, разговарао како да 
Град помогне у модернизацији механизације. 
Градоначелник је разговарао са радницима, 
обишао канцеларије и расаднике. На састанку 
са директором, Миодрагом Пуповцем, Тодо-
ровић је поручио да је Град спреман да стане 
иза сваке иницијативе чији је циљ побољшање 
квалитета живота Сомбораца. Градоначелник, 
са сарадницима и повереником МО СНС Горња 
Варош, присуствовао је почетку радова на ре-
конструкцији зграде МЗ Горња Варош. Одр-
жане су традиционалне жетелачке свечаности 
Дужионица и Дужијанца, а центром града де-
филовали су учесници у фијакерима. Заврше-
так жетве обележен је печењем првог хлеба од 
новог жита, који је предат градоначелнику То-
доровићу. Свечаност обележавања завршетка 
жетве започета је светом мисом у Цркви Светог 
Тројства, коју је водио апостолски нунције над-
бискуп Орландо Антонини, амбасадор Ватика-
на у Србији, а присуствовали су и представни-
ци Савета националних мањина.

Сомбор
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СнС спремна за 
изборе, јованов 
страначко појачање 

На конференцији за медије у централи 
Странке, потпредседница Главног одбора 

СНС, Зорана Михајловић, изјавила је да се на-
предњаци сваког дана спремају за покрајинске 
и локалне изборе јер Војводина, као и Србија, 
треба да иде напред.

„Наше је мишљење да је Војводини потре-
бан премијер који зна где му је радно место и 
људи који су спремни да раде дан и ноћ”, ре-
кла је Михајловић, и представила новог чла-
на СНС – Миленка Јованова - који ће убудуће, 
заједно са напредњацима, радити на томе да 
Србија буде модерна, развијена земља. Ки-
кинђанин Јованов рекао је да му мотив за 
улазак у СНС нису избори, већ жеља да се 
заустави пропадање Војводине.

„Видећемо да ли ће избори бити пред крај 
године или не. Покрајинска власт би најрадије 

укинула изборе и 
то се види по томе 
што све пропада, 
што се ни у шта 
се не улаже, осим 
300 милиона ди-
нара у борбу про-
тив комараца, која 
такође Пајтићу не 
успева“, рекао је 
Јованов.

СокобаЊа и кЊажеВаЦ
Зорана михајловић посетила одборе

Потпредседница Главног одбора СНС, Зорана 
Михајловић, посетила је Општински одбор СНС 
Сокобања, где су је дочекали повереник Владимир 
Миловановић и чланови Драгана Костић, Славиша 
Лазански, др Михајло Јовановић... Потпреседница 
Михајловић је разговарала са грађанима о великим 
потенцијалима нашег краја, које треба што више, 
и што боље искористити, а на седници ОО диску-
товало се о обнови регионалног пута Књажевац-
Сокобања-Алексинац и побољшању пута у кругу 
Специјалне болнице „Озрен“. Зорана Михајловић 
је, затим, посетила ОО СНС Књажевац, где је 
дала подршку новом руководству и поверенику 
Мирољубу Михајловићу, и истакла да очекује да 
књажевачки напредњаци што пре консолидују ре-
дове и спремно дочакају локалне изборе. Михајло-
вићева је обишла и предузеће „Пластомет“, на 
чијем челу је жена, и дала пуну подршку женском 
предузетништву.

делегација СнС у посети лондону 
Делегација СНС боравила је у Лондону на 

позив Конзервативне партије Велике Брита-
није, а представници СНС учествовали су у 
тродневном програму летње школе на тему 
политичке кампање, у организацији Вест-
минстерске фондације за демократију. Учес-
ници из земаља Европе и Африке, упознали 
су се са најзначајнијим изборним темама и 
начином вођења изборне кампање Конзер-
вативне партије, која је остварила убедљиву 
победу на овогодишњим парламентарним 
изборима у Великој Британији.  

Делегација СНС сусрела се и са Робертом 
Халфоном, замеником председника Конзервативне партије и министром 
без портфеља у Влади Велике Британије, који је прихватио позив да посе-
ти Београд и упозна се са структуром и функционисањем СНС, као и ње-
ном улогом у реформском процесу који спроводи Влада Србије. На позив 
Конзервативне партије, делегација СНС учествоваће на годишњој кон-
ференцији ове странке у Манчестеру, а предводиће је интернационални 
секретар Јадранка Јоксимовић. 

Интернационални секретар СНС, Јадранка Јоксимовић, састала се са румунским сенато-
ром и шефом департмана за дијаспору Националне либералне партије Румуније, Ви-

орелом Бадеом, а разговарало се о могућностима за унапређење сарадње између СНС и 
Националне либералне партије Румуније, чланице Европске народне партије. Јоксимовић и 
Бадеа сложили су се да унапређење сарадње између две сродне партије може да допринесе 
развоју билатерaлних односа наших држава. Јоксимовић се захвалила на подршци Румуније 
и Националне либералне партије европском путу Србије, а сенатор Бадеа истакао је да је 
видљив напредак у Србији захваљујући реформској политици СНС и премијера Вучића, и 
упутио позив интернационалном секретару СНС да посети Букурешт.

боСилеград

Шест пута више учлањења у СнС

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Сарадња СнС и румунске 
националне либералне партије

Повереништво ОО СНС Босилеград, за само два месеца 
рада, подигло је број чланова СНС са 85, на више од 

530. Невенка Костадинова, повереница ОО, каже да су нова 
учлањења резултат вере грађана у програм СНС и рад пре-
мијера Александра Вучића, које ОО промовише на локалу.

„Грађани знају да се не може живети од лепих жеља и праз-
них обећања, већ искључиво од марљивог и поштеног рада. За 
15 година владавине, ДСС је Босилеград претворила у средину 
без економског напретка, без значајних инвестиција, улагања 
у инфраструктуру, подстицаја за привреду. Преполовљен је 
број становника, одлазе млади, школовани и радно способни, 
а буџет је искључиво 
потрошачки и служи за 

очување власти“, каже Костадинова.
Према њеним речима, активисти СНС дају 

допринос запошљавању грађана у реалном 
сектору, а одборници у СО боре се да се паре 
из буџета усмере у развој средине, уместо у 
потрошњу.

„Једини начин за опстанак и напредак 
наше мале, рубне, неразвијене, девастира-
не и сиромашне Општине је развој привре-
де и пољопривреде, а нарочито сточарства. 
Наши крајеви идеални су за узгајање стоке 
и производњу здраве хране. Добра локална 
самоуправа требало би да снагу усмери на 
стварање повољног привредног амбијен-
та. Шанса за развој су и прекогранични 
пројекти, који могу дати огроман допринос 
у развоју инфраструктуре. То би зауставило 
миграцију и одлив младих, што је, уз неза-
посленост, рак рана наше Општине“, каже 
Костадинова. 

За похвалу: ОО СНС Босилеград 
објавио је први број локалног 

„СНС Информатора”
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ВЕСТИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

На ванредним изборима за чланове 
Скупштине МЗ Долово и МЗ Омољица, 

26. јула, Српска напредна странка однела је 
још једну убедљиву победу, заузевши свих 
15 места у обе Скупштине МЗ. Градски од-
бор СНС Панчево саопштио је да је Стран-
ка освојила више од 60 процената гласова 
у две сеоске месне заједнице. Председник 
ГО, Жељко Сушец, рекао је да је поносан на 
резултат који је још један доказ да Панче-
вци верују Српској напредној странци.

„Дошло је крајње време да се стане 
на пут владавини Бојана Пајтића. СНС показује како се 
њени чланови и руководство, на челу са председником 
Александром Вучићем, залажу за интересе свих грађана, 
што они недвосмислено препознају, и што доказују и ови 
избори у Долову и Омољици“, рекао је Сушец.

долоВо и омољиЦа

СнС још једном 15, 
сви остали 0

демократе у паници 
смењују чланове СнС

потпредседник извршног одбора СнС, дамир Зобени-
ца, каже да су демократе у паници и да из политичких раз-
лога смењују чланове СнС. тако је са места управника За-
вода за нуклерану медицину на институту за онкологију 
у новом Саду смењена др јасна михаиловић.

„докторка михаиловић убедљиво је најстучнији кадар на 
том институту, а смењена је јер је члан СнС, али и из непо-
тистичких разлога, јер се највероватније место управника 
чува за супругу директора лучића“, истакао је Зобеница, 
представио биографију др  михаиловић и затражио од било 
кога из дС да пружи одговор на питање - да ли постоји ква-
лификованија особа у области нуклеарне медицине од ње?

У организацији Јужнобанатског управног округа, 16 најбољих осмака 
Јужног Баната боравило је пет дана у Републици Чешкој. Ђаци су 

били смештени у граду Хлобука над Влтавом, у Јужночешком региону, 
а имали су прилику да обиђу све културне и историјске знаменитости 
региона, да се упознају са обичајима, културом и начином живота чеш-
ког народа. 

Начелник Јужнобанатског управног округа,  др Зоран Тасић, зах-
ваљујући сарадњи са амбасадом Републике Србије у Чешкој, уприличио је 
да ђацима буду домаћини српске дипломате у Прагу, што је децу посебно 
импресионирало, као и свечани ручак у Чешком Сенату. На повратку у Ср-
бију, ђаци су имали прилику да неколико сати проведу и у Бечу. За многе 
је ово била јединствена прилика да отпутују за летњи распуст, али и мотив 
да и надаље вредно уче, јер су се уверили да се рад исплати.

Начелник Тасић био је учесник неколико радних састанака са градона-

најбољи осмаци 
бесплатно у Чешкој

почиње градња 
базена

Градоначелник Сремске Митро-
вице, Бранислав Недимовић, потвр-
дио је да је Град расписао тендер за 
извођача радова на изградњи базе-
на, а да би градња требало да почне 
у другој половини септембра месе-
ца. Завршетак радова очекује се за 
седам до девет месеци, најкасније 
до јуна 2016. године. Изградња базена 
је један од два највећа инфраструктурна 
пројекта који су планирани у 2015, а вред-
ност инвестиције је 120 милиона динара.

СремСка митроВиЦа

панЧеВо

Након осам година чекања, 
одлуком Скупштине Града Но-
вог Сада коначно је обезбеђена 
локација у Ветернику за из-
градњу 265 станова за избегле 
и прогнане особе са простора 
Хрватске и БиХ, а ангажовани 
смо на обезбеђивању још једне 
локације, и то у Футогу, за из-
градњу још око 250 станова, 
рекао је градоначелник Новог 
Сада, Милош Вучевић. Нови 
Сад је ангажован и у реализа-
цији других програма у вези са 

Више од 500 станова 
за избегле и прогнане

ноВи Сад

решавањем стамбеног питања избеглица, путем до-
деле пакета грађевинског материјала онима који су 
почели да граде куће и доделом монтажних кућа за 
оне који имају обезбеђене плацеве.

челником Хлобуке и сенатором Тамашом Јирсом, као и начелником Јуж-
ночешког региона, Јиржијем Зимолом, а разговарало се о унапређењу 
односа два региона у области образовања, здравства, културе, система 
безбедности. У делегацији, поред начелника Тасића, били су и покрајин-
ски посланик, Јован Лазаров, и заменик градоначелника Панчева, Саша 
Левнајић. Јужнобанатски округ има изузетну сарадњу са Устецким реги-
оном, а у повоју је и сарадња са Оломотским регионом.

Стефан Томашевић, конзул Републике Србије у Чешкој, 
и Зоран Тасић, начелник Јужнобанатског управног округа, 

са најбољим ђацима Јужног Баната
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- аутопут нови Сад - рума 
и други велики развојни 
пројекти биће окосница де-
ловања нове власти у Војво-
дини, јер ће само конкретни 
резултати, које морамо 
постићи, направити кључну 
разлику између нас и оних 
које желимо да променимо

дС промовише 
политику 
подела и сукоба

игор мироВић, 
потпредседник 
главног одбора СнС

емократска странка и њен шеф, 
Бојан Пајтић, у страху од про-
вере воље грађана Војводине 

на изборима, јер знају да ће изгуби-
ти своје фотеље и привилегије због 
година нерада, јавашлука и оти-
мања народних пара, сада тврде да 
би одржавање покрајинских избора 
у децембру било незаконито и неус-
тавно. Игор Мировић, потпредсед-
ник Главног одбора Српске напредне 
странке, овако  објашњава разлоге за 

Д

страх актуелне покрајинске власти од 
покрајинских и локалних избора: 

- Налазимо се у изборној години и 
било који термин одређен за одржа-
вање избора сасвим одговара уобичаје-
ној демократској процедури и пракси. 
Оно што забрињава у понашању Де-
мократске странке, не лежи толико у 
њиховом страху од избора, јер је страх 
њихово колективно осећање, и ту им 
пуно не можемо помоћи, већ у чиње-
ници да упорно избегавајући изборе и 
сам дијалог о расписивању избора, по-
казују да отворено и брутално пони-
жавају грађане - главне носиоце свих 
изборних активности. Упркос томе, 
верујем у истовремено расписивање 
покрајинских и локалних избора у што 
краћем року, чиме ће се створити ус-
лови за пун легитимитет за промену 
политичких програма на локалном и 
покрајинском нивоу у наредне четири 
године.

демократска странка недавно је 
основала Војвођанску академију 
наука, уметности и културе. Шта 
је позадина такве одлуке и заш-
то се то догодило управо у овом 
тренутку? 
- Реч је о покушају разбијања је-

динственог академског, научног и 
уметничког простора, што уосталом 
и представља наставак политике коју 

Демократска странка промовише, по-
себно у Војводини, а то је политика 
подела и сукоба, што је у крајњем до-
вело до општег пада свих вредности 
које је Војводина баштинила.

пљачка развојне банке Војводи-
не, покрајинских фондова, Хе-
терленда, каменице 2 само су 
неке од махинација и злоупотре-
ба демократске странке у Војво-
дини. да ли, после покрајинских 
избора, очекујете да ће на светло 
дана изаћи још афера?
- Свакодневно се суочавамо са по-

следицама добро испланиране и вешто 
организоване пљачке ресурса са који-
ма су располагали грађани који живе 
у Војводини. Само у Развојној банци 
Војводине нестало је 15 милиона евра. 
Било би сувише оптимистички рећи 
да се у наредном периоду, а посебно 
након промене покрајинске власти, 
нећемо суочити са новим подацима 
и чињеницама које указују на обим и 
величину ове деструкције. Ако постоји 
једна добра ствар у свему томе, она 
лежи у јасној поруци коју следи Срп-
ска напредна странка - у политичком и 
сваком другом деловању у Војводини 
следити начела и поступке управо су-
протне онима које промовише Демо-
кратска странка. То је основна полуга 
успеха, јер то значи не бити лицеме-

ран, поступати професионално и пош-
тено, не промовисати политику сукоба 
са централном влашћу и развијати све 
Уставом и законом дефинисане полуге 
развоја Покрајине, посебно у економ-
ској сфери.

да ли ће Војводина, након 
покрајинских избора, коначно 
моћи да се посвети развојним 
пројектима, међу којима је фруш-
когорска деоница, пут од Зрења-
нина до београда и од Зрења-
нина до новог Сада, изградња 
индустријских зона, привлачење 
инвестиција?
-  Главна политичка промена, 

након бриљантне изборне победе 
коју очекујем, биће у примени новог 
концепта окупљања око пројекта 
који смо већ промовисали на примеру 
припреме на изградњи аутопута Нови 
Сад - Рума. Тај, али и други велики 
развојни пројекти биће окосница де-
ловања нове власти у Војводини, јер 
ће само конкретни резултати, које мо-
рамо постићи, направити кључну раз-
лику између нас и оних које желимо 
да променимо.
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Српска напредна 
странка је, на недав-
но одржаним изборима за савете МЗ Омољица и МЗ Долово, 

освојила убедљиву већину, а у мају је више него убедљиво победила 
у МЗ Младост и у МЗ Јабука. Жељко Сушец, председник ГО СНС Пан-
чево и народни посланик, каже да су ови одлични резултати уверти-
ра за добар изборни резултат СНС на покрајинским изборима.

- Овакву подршку грађана, која даје овако изванредне изборне 
резултате, имамо од марта 2014. Војвођани су јасно рекли шта ми-
сле о владавини деспота, а у последње време и старлетана Бојана 
Пајтића и ДС-а у АП Војводини, којом владају са шест одсто подрш-
ке грађана, заједно са својом бајпас коалицијом. Избори у ове чети-
ри МЗ у Панчеву, са 60 одсто подршке грађана, 
као и сличан изборни резултат СНС на недавно 
одржаним изборима у Алибунару, доказ су да 
политика СНС, председника Александра Вучића 
и локалних одбора има снажну подршку станов-
ника Јужног Баната. Не могу више они који су 
готово деценију и по харали и пљачкали грађа-
не АП Војводине да имају подршку и поверење. 
Грађани немају амнезију. Народ је препознао 
енергију, снагу и жељу Александра Вучића који, 
са својом СНС, жели да створи снажну, модер-
ну, економски и привредно јаку државу, чији је 
циљ бољи живот за све грађане. Народ поздра-
вља и борбу против корупције, јер је она преду-
слов за стварање темеља за изградњу модерног 
друштва. Договорени нови аранжман са ММФ-
ом повратио је међународни углед држави. Ус-
војени су многи системски закони, који су у складу са интересима 
грађана, а не појединаца, политичких тајкуна, као у прошлости. Све 
су то предуслови за долазак нових инвеститора и отварање нових 
радних места, а народ највише поздравља нова запошљавања и 
стабилну и јаку државу. Зато сматрам да ће СНС на покрајинским 
изборима имати велику подршку грађана АП Војводине. 

У панчеву је дС била на власти пре доласка напредњака. 
какву ситуацију сте затекли? Шта је напредњачка власт учи-
нила за бољи живот становника панчева и околних места?
- Нисмо затекли ништа. Празну касу, испражњену за кампању 

и антикампању против 
СНС 2012. године, неу-

ређена јавна предузећа, јавашлук по Градској управи... Од 2000. 
до 2012. у Панчеву је угашено и уништено, разним пљачкаш-
ким приватизацијама, 12 фабрика, а 15.000 грађана је остало на 
улици. Град, који је некада био познат по индустрији, доведен 
је до ивице пропасти. Затекли смо недовршене спортске хале, 
зграду Завода за јавно здравље коју Покрајина гради дуже од 
10 година... Било нам је потребно скоро годину дана да уђемо 
у траг документацији у Градској управи. Имали смо једноипо-
годишњу кризу са тадашњим коалиционим партнером СПС-ом, 
али, и поред тога, успели смо да приведемо намени простор који 

би могао да буде искоришћен за индустријску 
зону, завршили смо један, ако не и најлепши 
парк за екстремне спортове у Србији, урадили 
неколико централних градских улица, атарске 
путеве, смањили листе чекања у вртићима на 
историјски минимум и очекујем да их догодине 
више нећемо имати, потписали, после скоро 10 
година, колективни уговор за раднике у јавном 
сектору, подигли градског јавног превозни-
ка који је деценијама пословао са губитком... 
Најважније је да смо успели да очувамо рад-
на места, што значи да није било отпуштања. 
Неколико десетина милиона динара уложено 
је у сеоску инфраструкутру, а очекује нас завр-
шетак канализационе мреже и водовода. На-
равно, можемо и морамо да радимо још више и 
брже, јер то је у интересу наших грађана. Када, 

након покрајинских избора, пошаљемо у сенку ДС и деспота 
Бојана Пајтића, као што су и на републичком нивоу у сенци и 
`ладовини, Војвођанима ће сигурно бити боље.

како бисте оценили политичку и економску ситуацију 
у Војводини, под управом бојана пајтића и демократске 
странке?
- С обзиром на то да покрајински премијер и деспот, Бојан Пајтић, 

на послу проводи 15 минута, добро је да Покрајина и постоји. Скан-
далозно и неморално је владати са шест одсто подршке. У Панчеву 
нису ни смели да изађу под својим именом на изборе за сеоске МЗ, 
већ су се крили иза група грађана. Пајтић свесно Покрајину гура у 
понор, што ме веома брине. Тек када будемо преузели одговорност 
за вођење АП Војводине, добићемо праву слику хајдучије ДС-а. 
Али, за СНС је то само изазов више. СНС може да обећа грађанима 
Војводине да, када буде преузела одговорност, неће заборавити 
„неподобне“ локалне самоуправе, које постоје код Бојана Пајтића, 
који новац дели само политички подобним председницима општи-
на. Надлежни истражни органи имају пуне руке посла у преиспи-
тивању пословања појединих институција, Фонда за капитална 
улагања и војвођанских пољопривредних тајкуна. Готово да не 
постоји општина на територији АП Војводине која нема неког Ми-
лета Јерковића. Поједини председници општина, који уживају ве-
лику подршку Бојана Пајтића, имају по неколико стотина хектара 
излицитиране државне земље на разне сумњиве начине. Не може 
један председник општине да лицитира под својим именом и држи 
у закупу неколико стотина хектара земље. То је, пре свега, неморал-
но, али морал је за њих мисаона именица.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА: ПАНЧЕВО

пајтић новац дели само 
подобним општинама

жељко СУШеЦ, председник го СнС панчево

пут за оздрављење Србије
Шта је потребно да се уради да би се Војводина, некада 
најбогатија српска регија, опоравила и оздравила?
- Потребна је свеопшта борба против корупције и кри-

минала, јачање институција и враћање поверења грађана 
у војвођанске институције, привлачење домаћих и страних 
инвеститора, помоћ пољопривредницима... То је наш цен-
трални програм за Војводину. Помоћ пољопривредницима, 
изградња каналских мрежа, система за наводњавање, из-
градња бедема за спречавање поплава и изградња фабрика 
воде, јер готово не постоји локална самоуправа која нема 
проблем са пијаћом водом. Војводина је богата и сада, али 
је девастирана деспотском и криминалном владавином 
Бојана Пајтића и ДС. Само правим приступом и мукотрпним 
радом, Војводина ће несумњиво бити враћена на место где 
је била – на место мотора развоја Србије. 
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55. OЏаЦи
акције уређења у свим мЗ
Председник Општине, Душан Маријан, уру-

чио је новчане награде најуспешнијим осмацима 
на малој матури. Председник Маријан потписао 
је уговоре са представницима удружења грађа-
на којима су додељена средства на општинским 
конкурсима за суфинансирање пројеката у 2015. 
Локална самоуправа издвојиће додатна сред-
ства за зараде тзв. неуговорених радника, за-
послених у Дому здравља. У Српском Милетићу 
почела је уградња бехатон плоча у пешачкој 
зони, а уређују се фасаде у центру села. У пар-
ку поред канала ДТД постављене су мреже за 
одбојку и фудбал, и столови за стони тенис. Де-
чији парк богатији је за љуљашке, справе и че-
сму. Уређена су аутобуска стајалишта, простор 
око кудељаре и Спортски центар. Напредњаци 
у Каравукову уредили су Титов гај, а МЗ Кара-
вуково и група грађана, на хуманитарној ма-
нифестацији, прикупили су значајна средства 
за лечење седмогодишње девојчице. Уређен је 
и спортски комплекс у насељу Пејтон. На ини-
цијативу председника МО Оџаци, Горана Ни-
колића, активисти су очистили контејнере за 
ПЕТ амбалажу и смеће отпремили на депонију. 
Захваљујући МЗ Оџаци, оспособљена је фонта-
на у фабричком парку. Локална самоуправа је са 
200.000 динара финансирала обнову паркета 
у фискултурној сали школе у Каравукову, а у 
школи у Бачком Брестовцу постављен је видео 
надзор. На Међународној дунавској регати било 
је више од 120 учесника из 14 земаља. Одржан 
је Први интернационални фестивал фолклора 
Дунавског региона. Форум жена одржао је три-
бину у Раткову о квалитету пијаће воде.

56. опоВо
Уређена главна плажа
Омладина СНС, уз помоћ ОО СНС Опово 

и Уније жена, уредила је парк и игралиште у 
Сефкерину. Показали смо да, уз минимална 
средства и волонтерски рад, може много да се 
уради. Реализован је пројекат уређења главне 
плаже у Опову. Активисти СНС прекинули су 
године немара и небриге и, са неколико де-
сетина кубика шљунка, решили дугогодишњи 
проблем и вратили суграђане на Тамиш.

57. пирот
Улична расвета на иницијативу СнС
Повереништво ОО СНС Пирот формирало је 

радну групу, коју чини десетак председника МЗ 
из редова СНС, с циљем решавања нагомиланих 
комуналних, инфраструктурних, социјалних и 
других проблема. Захваљујући радној групи, а 
након петиције грађана која је предата Дирек-
цији за изградњу и Општини Пирот, уведена је 
улична расвета у улицама Миливоја Манића, 
Саве Ковачевића, Данила Киша у МЗ Осми сеп-
тембар. На састанцима радне групе покренуте 
су бројне иницајитиве за побољшање квалите-
та живота грађана, које ће бити представљене 
надлежнима у локалној самоуправи. У оквиру 
СНС Пирот покренут је и рад групе за медије.

58. раЧа
почиње реновирање сеоских школа
Председник Општине, Драган Стевановић, у 

Министарству пољопривреде потписао је уго-
вор о изградњи 8,5 километара атарских путе-
ва, а у току је тендер за подношење документа-
ције за извођење радова. Општина Рача почиње 
реновирање сеоских школа и изградњу терена 
за мале спортове. Одржани су Карађорђеви 
дани са културно-уметничким и спорским про-
грамом. Повереници ОО СНС Рача посетили су 
МО Доња Рача и МО Сипић.

59. ноВи паЗар
нови тротоари
Поводом покушаја атентата на премијера 

Владе и председника СНС, Александра Вучића, 
ГО СНС Нови Пазар одржао је конференцију 
за новинаре, најоштрије осудио срамни и ку-
кавички чин, и дао подршку политици Алек-
сандра Вучића у смислу помирења, превази-
лажења рана прошлости, јачања економских 
веза и визије боље будућности. Градско веће 
Новог Пазара, на предлог СНС, одлучило је да 
се замене дотрајали тротоари, од кружног тока 
Шестово до нове О.Ш. „Меша Селимовић“ у 
насељу Постење. Постављена је расвета у селу 
Шароње. Расписана је јавна набавка за уређење 
атарских путева, након што је Министарство 
пољопривреде одобрило финансијска средства 
за пројекат.

60. мало Црниће
добровољно давање крви
Активисти ОО СНС Мало Црниће одазвли су 

се позиву Црвеног крста Београд и учествова-
ли у добровољној акцији давања крви. Крв је 
дало 36 чланова наше Странке, а у претходној 
акцији прикупљене су 103 јединице драгоцене 
течности.

61. богатић
Уређење школског дворишта
Дирекција за грађевинско земљиште, путеве 

и изградњу започела је уређење Улице Мије Јо-
вановића, а уређује се и двориште О.Ш. „Мика 
Митровић“. Ускоро следи и асфалтирање по-
шљунчаних путева, у дужини од 2,6 километа-
ра.

62. аранђелоВаЦ
помоћ за породиље и бебе
У парку Буковичке Бање почела је 50. Смо-

тра уметности „Мермер и звуци“. Трговинско 
предузеће „Краљево“ и ове године, у сарадњи 
са локалном самоуправом, поделило је поклон 
ваучере за сву новорођенчад у Аранђеловцу. 
Председник Општине, Бојан Радовић, захвалио 
се социјално одговорним предузећима, нагла-
сио да локална самоуправа помаже породиља-
ма средствима из буџета и најавио инфраструк-
турне радове у болници. У организацији Фонда 
„Први српски устанак“, а под покровитељством 
Општине, одржана је трећа ликовна колонија 
„Вожд“. Реализација пројекта пута М4 увели-
ко је започела. У току су радови у МЗ Крћевац 
и Општини Лазаревац, а у августу ће радови 
стићи до нас. Полагањем венаца на споменик 
кнезу Милошу Обреновићу и на градском Тргу, 
као и свечаном седницом СО, обележен је Дан 
града. Туристичка организација организовала 
је дефиле олдтајмера и дружење са најмлађим 
суграђанима. 

63. љиг 
летовање за најбоље ђаке
Општина Љиг наградила је 13 најбољих ос-

новаца и средњошколаца одласком на десе-
тодневно бесплатно летовање. Општина Љиг, 
од новца прикупљеног од саобраћајних прекр-
шаја у 2015. години, финансирала је градњу 

Аранђеловац

ОповоОџаци
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вишенаменског саобраћајног полигона на-
мењеног предшколцима и основцима. Тради-
ционална Косидба на Рајцу одржана је 43. пут, 
а манифестацију је, првим откосом, отворио 
Братислав Гашић.

64. бајина баШта
отворен пут до калуђерских бара
Министарка Зорана Михајловић отворила је 

централни пут на Тари, Калуђерске баре, а на 
свечаној седници СО Бајина Башта министарки 
је уручена захвалница за изузетан допринос раз-
воју локалне самоуправе. Прослава Дана Општи-
не почела је карневалом и дефилеом најмлађих 
суграђана под маскама, а отворени су Културни 
центар и нова зграда Црвеног крста. Одржан је 
Фестивал кратког филма „Башта фест“, Дринска 
регата, као и концерти у оквиру Мост феста.

65. прокУпље
нове сеоске школе
Ове школске године отварају се издвојена 

одељења школа у селима Бублица и Товрљане. 
Првонаграђени учесници ФЕДЕС-а отпутовали 
су на излет у Јагодину, у организацији Дома кул-
туре и Општине Прокупље. Локална самоуправа 
издвојила је 5,7 милиона динара за наставак ре-
конструкције градских улица. Две породице са 
КиМ, откупом сеоских кућа, добиле су куће са 
окућницом. Комесеријат за избеглице и Општи-
на купили су 18 кућа у Водицама, Кончићу, 
Прекашници, Конџељу, Белољину, Прекадину 
и Шишмановцу. Реконструише се Дом културе, 
а Општина је организовала Дане вишње и све-
чаностима обележила градску славу, Светог 
Прокопија. У организацији Савета за здравство, 
одржан је састанак са житељима Житног Потока 
и околних села у циљу побољшања здравствене 
заштите. У Гарићу је одржан збор грађана, коме 
је присуствовало руководство ОО СНС Про-
купље, а разговарало се о инфраструктури.

66. Уб
реконструкција улица и пољских путева
Дирекција за уређење и изградњу рекон-

струише Улицу Славољуба Миливојевића, а 
планирани су и други радови. Одржана је пре-
зентација плана изградње деонице аутопута од 
Обреновца до Уба, дуге 26 километара, која би 
требало да буде завршена крајем априла 2017. 
Средствима Министарства пољопривреде 
уређују се три атарска пута. У Бањанима, Пам-
буковици и Совљаку биће обновљено 24.468 
квадратних метара пољских путева, за шта је 
обезбеђено 10,3 милиона динара. Бујична пре-
града, ширине 75 метара и висине три метра, 
градиће се средствима Канцеларије за обнову 
поплављених подручја и УН у Памбуковици. 
У Мионици су одржани 19. Мишићеви дани, 
на којима су уручена општинска признања 
министру Николи Селаковићу и председнику 

Општине Уб, Дарку Глишићу. Општинска деле-
гација посетила је МЗ Лончаник, где се обна-
вља зграда школе, а у току је и реконструкција 
крова на згради ПУ Уб. Општина је најбољим 
основцима доделила пропуснице за базен.

67. мали ЗВорник
рекордан број посетилаца
Одржана је традиционална Сомовијада, по 

којој је Мали Зворник познат скоро две деце-
није, а коју, поред такмичења у улову сома на 
Зворничком језеру, чини и низ других култур-
них, спортских и туристичких садржаја. Посе-
тило нас је више од 5.000 гостију, а манифес-
тација је затворена регатом на мирној води, 
током које се више од 1.000 људи спуштало на 
разним пловилима. Општина је интензивно ра-
дила на отклањању штета од непогода на пут-
ној инфраструктури и њивама, као и санирању 
речних корита. Пошто средства предвиђена 
буџетом нису била довољна, јер је штета била 
огромна, санирани су приоритети и наставља 
се даље, тако да је ребалансом буџета издвоје-
но још 10 милиона динара.

68. СмедереВо
летње манифестације
Повереница за заштиту равноправности, 

Бранкица Јанковић, на позив домаћина, разго-
варала је са представницима Подунавског ок-
руга, Града Смедерева, Општине Велика Плана 
и представницима других субјеката о спреча-
вању свих видова дискриминације и заштити 
равноправности. Градски штаб за ванредне 
ситуације наложио је ЈКП Водовод да активира 
све градске чесме са пијаћом водом, провери 
исправност свих хидраната које користи Ватро-
гасно-спасилачка јединица, као и да Град обез-
беди контејнере са пијаћом водом. Одржан је 
други позоришни фестивал Театар у тврђави 
и Летња уметничка школа Универзитета умет-
ности „Град у троуглу“. Спортско-забавна ма-
нифестација Турнеја радости спортских игара 
младих 2015. одржана је на Градском тргу, 
одакле весели караван наставља обилазак још 
шест српских градова.

69. миониЦа
Санација путева
На Мишићевим данима, председник Општи-

не, Бобан Јанковић, уручио је Плакету са грбом 
Општине министру Николи Селаковићу, коју 
локална самоуправа додељује за унапређење и 
развој Општине. Добитник плакете је и Дарко 
Глишић, председник Општине Уб. У просто-
ријама СНС отворена је изложба фотографија 
„Александар Вучић – све црно на бело“, аутора 
Ратомира Гавриловића. Председник Јанковић у 
Београду је разговарао са министром Антићем 
о рудним ресурсима у мионичкој општини. 
Министар је указао да ће се нови Закон о ру-

дарству и геологији решити питање накнаде 
за коришћење ресурса, која делом припада и 
локалним самоуправама, на чијој се територији 
врши експлоатација. Кординатор Канцеларије 
за младе, Жељко Радосављевић, и председник 
Општине разговарали су са министром Удови-
чићем о спровођењу омладинске политике на 
локалу и бољој организацији канцеларија за 
младе. Из сопствених ограничених средстава 
санирамо локлне путеве, а очекујемо да ћемо 
додатним новцем адекватно санирати опте-
рећене локалне путеве, који се користе за екс-
плоатацију минералних сировина.

70. алекСандроВаЦ 
разговор са грађанима
Традиционални ноћни турнир у малом 

фудбалу, на којем је учествовала и СНС екипа, 
искористили смо да разговарамо са грађанима 
и поделимо страначки материјал. Наредне не-
деље делили смо грађанима „СНС Информа-
тор“ и хладне напитке.

71. ВрбаС
концерт за најстарије суграђане
Чланови Савета за образовање обишли су 

штићенике Геронтолошког центра, поклонили 
управи књигу и организовали концерт КУД 
„Његош“. Савет за бригу о деци и омлади-
ни организовао је уређење терена Спортског 
друштва „Јасике“, на којем почиње традицио-
нални турнир у малом фудбалу. „Помогли смо 
Спортском друштву кроз финансијску подршку 
и уређењем терена. Активисти СНС офарбали 
су трибине и обележили терен“, истакао је Не-
бојша Цетковић, председник Савета.

72. Велика плана
нове хале и нова радна места
Фабрику оружја „Борбени сложени сис-

теми“ посетио је премијер Вучић, заједно са 
министрима Стефановићем и Гашићем, и на-
челником Генералштаба, Диковићем. Гости су 
присуствовали презентацији дела производног 
програма - самоходне топ хаубице „Нора“ и ви-
шенаменског оклопног борбеног возила „Лазар 
2“. Фабрика ће, до краја године, пустити у рад 
нове хале, чиме ће се отворити и нова радна 
места. Руководство фабрике финансирало је 
комплетно уређење канала, који пролази по-
ред ње, а који је годинама угрожавао локално 
становништво. Одржавање канала је у надлеж-
ности локалне самоуправе, чији се руководио-
ци нису ни захвалили на поклону. 

73. боСилеград
Повереништво ОО СНС Босилеград радило 

је на омасовљењу чланства, тако да, од 85 за-
течених чланова, сада имамо око 530. Такође, 
формирамо месне одборе и припремамо се за 
изборну скупштину за Општински одбор.

Врбас

Смедерево Александровац Мали Зворник



СНС ПАНОРАМА

26 |  СНС ИНФОРМАТОР 30/2015

град београд

75. ВраЧар
попуњене рупе у метохијској улици
На иницијативу OO СНС Врачар, попуњене су рупе на више места у Метохијској улици. Акти-

висти ОО СНС Врачар учествовали су у акцији уређивања запуштених површина у близини вр-
тића у Метохијској улици, као и на углу Сазонове и Тимочке улице. Такође, у близини О.Ш. „Краљ 
Петар II“ наши активисти ангажовали су се на поправци и фарбању поломљених љуљашки.

74. гроЦка
нови асфалт на више локација
После више деценија, мештани насеља Заклопа-

ча добиће више од два километра новог асфалта. 
Асфалтира се пут Умчаре – Дражањ, у дужини од 
2,5 километара. У насељу Болеч, у Улици Павла 
Николића, гради се канализациона мрежа дуга 
360 метара. На обали Дунава, у Гроцкој, уређују 
се једини јавни терени у насељу - за кошарку, 
одбојку на песку и тенис. ОО СНС Гроцка органи-
зовао је трибину о пољопривреди у Дому културе 
у Умчарима, на којој су учествовали председник 
OO СНС Гроцка, Драгољуб Симоновић, члан Пред-
седништва СНС и народни посланик, Веран Матић, 
директорка Управе за пољопривреду, Снежана 
Врачар, представница Секретаријата за привре-
ду, Маја Бајагић, заштитар Марија Миленковић 
Колунџија и председник Комисије за признавање 
сорти јабука, Живослав Караклајић. Омладина је 
организовала акцију чишћења смећа на путу од 
манастира Рајиновац ка Пударцима. У септембру 
се очекује завршетак прве зелене наткривене пија-
це у Калуђерици, која ће имати 42 тезге и паркинг 
простор. У току је израда кровне конструкције, 
која ће ускоро бити допремљена на градилиште 
ради монтаже. Очекује се тендер за реконструк-
цију дела чувене Грочанске чаршије. Деоница од 
Смедеревског пута до Улице 19. октобра, која је 
тренутно у катастрофалном стању, биће комплетно 
реконструисана. У склопу радова биће замењене 
подземне инсталације, уређен одвод атмосферских 
вода, тротоари ће бити проширени и поплочани, а 
улица ће добити нови калдрмисани застор.
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76. ЗВеЗдара
акција „добар комшија“
На иницијативу ОО СНС Звездара, ре-

конструисана су два паркића у Миријеву, у 
улицама Мирослава Крлеже и Косте Нађа. 
После више деценија, Улица Руди Чајевац 
добила је расвету, а источна капија Бео-
града аутобуско стајалиште са надстреш-
ницом, лежеће полицајце са пратећом 
саобраћајном сигнализацијом и освежене 
пешачке прелазе. На спортском терену, 
у улици Олге Алкалај на Коњарнику, по-
стављени су нови кошеви. Акција „Добар 
комшија“ спроведена је на више локација, 
а наши активисти су прекречили графите, 
очистили зелене површине и офарбали 
мобилијаре у паркићима. Звездару је по-
сетио градоначелник Београда, Синиша 
Мали, кога су грађани Великог Мокрог 
Луга упознали са комуналним проблеми-
ма у О.Ш. „Владимир Петковић – Дис“, 
док је Горан Весић, градски менаџер, раз-
говарао са грађанима у насељу Рудо.

77. ВождоВаЦ
расвета у бањичкој шуми
У циљу повећања безбедности у Бањич-

кој шуми, постављена је јавна расвета дуж 
трим стазе. Општина Вождовац уручила 
је плакете младим спортистима за резул-
тате у кик боксу и теквонду. Сарадњом 
Уније младих, Савета за спорт, Савета за 
националне мањине и Савета за привреду 
организован је турнир у малом фудбалу 
„Сви смо ми један тим“, чији је циљ био 
да покаже да међу нама не постоје никак-
ве физичке, расне и верске разлике. Док 
је у Рипњу организован традиционални 
турнир у малом фудбалу „Срцем за Ри-
пањ“, Савет за привреду организовао је 
округли сто на тему презентације Плат-
форме за развој предузетништва. Одр-
жана је и трибина посвећена привредни-
цима и пољопривредницима на тему ко-
ришћења погодности и субвенција. Савет 
за пољопривреду наставио је са акцијом 
информисања пољопривредника, посети-
ли смо домаћинства воћара у Белом Пото-
ку и Рипњу. У жељи да још једном скрене 
пажњу на лошу политику из прошлости, 
ОО СНС Вождовац организовао је конфе-
ренцију за новинаре испред Пазл града, а 

председник ОО, Александар Савић, рекао 
је да је објекат подигнут, без иједне доз-
воле, у време ДС-а.

78. лаЗареВаЦ
Уређено кошаркашко игралиште
У МЗ Горњи град, у склопу дворишта 

Дома здравља, уређено је кошаркашко иг-
ралиште. Асфалтиране су улице у насељи-
ма Чибутковица, Дудовица и Брајковац, а 
започето је асфалтирање Улице Бранка 
Пешића. У МЗ Брајковац урађени су во-
допропусти на путу за Милосављевиће. 
Организовали смо штандове на више ло-
кација и делили страначки „СНС Инфор-
матор“.

79. младеноВаЦ
Чишћење мЗ јагњило
Савет за пољопривреду ОО СНС Мла-

деновац и представници Канцеларије за 
пројекте Савета за европске интеграције 
одржали су састанак на којем се говорило 
о ИПАРД програму и коришћењу сред-
става у циљу унапређења руралног раз-
воја Општине. Организована је трибина 
Савета за пољопривреду и привреду. МО 
Јагњило организовао је акцију уређења 
центра ове МЗ. Активисти МО очисти-
ли су и покосили двориште амбуланте и 
Дома културе, и уклонили већу количину 
смећа. 

80. ноВи београд
београд без баријера
ОО СНС Нови Београд наставља бригу 

о особама са инвалидитетом, уз помоћ ЈП 
Градско стамбено, у оквиру акције „Бео-
град без баријера“. На иницијативу грађа-
на и одборника ОО СНС Нови Београд, 
постављене су још две рампе за особе са 
инвалидитетом, које користе и родитељи 
са децом у колицима. 

81. обреноВаЦ
разговор са грађанима у Стублинама
У Стублинама је одржана трибина на 

тему комуналних проблема, а са мешта-
нима је разговарао градски менаџер 
Горан Весић. Најављена је нова подела 
пластеника пољопривредницима који 
су претрпели штету у прошлогодишњим 
поплавама. У згради Општине предста-
вљен је нови модел унапређења система 

градског превоза, који ће бити у примени 
од 1. октобра. Ђаци генерације награђени 
су таблет рачунарима, а најбољим сту-
дентима додељене су годишње карте за 
превоз.

82. палилУла
Чишћење рукавца дунава
Постављене су нове бандере са ре-

флекторима на спортском терену у на-
сељу Дунавац. У организацији МО Фи-
лип Вишњић, одржан је турнир у малом 
фудбалу. Савет за културу одржао је 
трибину „Зачеци хришћанства“. На ини-
цијативу грађана, активисти Савета за ко-
муналне делатности организовали су кре-
чење и уклањање графита на пролазима 
између зграда у Улици Краљице Марије. 
Организоване су акције уређења зелених 
површина, смеће је уклоњено у рукавцу 
Дунава, парку између улица Маријане 
Грегоран и Ане Франк. Одржана је акција 
„Спортски дан и промоција здравог живо-
та“ на Ади Хуји. Организовани су штандо-
ви здравља, где су грађани имали прили-
ку да се посаветују са нутриционистом и 
провере здравље. МО Борча организовао 
је дружење најстаријих суграђана са на-
родним послаником и шефом Одборничке 
групе у СГ, Александром Јовичићем. Ор-
ганизована је и трибина са представни-
цима скупштина станара. Асфалтирана је 
Улица Милана Топлице у Борчи, почела је 
изградња тротоара, у дужини од 300 ме-
тара, на Зрењанинском путу, у непосред-
ној близини насеља са 3.500 становника 
и школом. У Ковилову је постављен нови 
асфалт, у дужини од 600 метара. 

83. ракоВиЦа
трка патријарха павла 
У оквиру манифестације Раковичко 

лето, одржана је „Трка патријарха Павла“. 
Општина Раковица покренула је бесплат-
не школе рукомета, тениса и кошарке за 
основце, док студенти, током лета, могу 
бесплатно користити теретану у Спорт-
ском центру. На платоу испред МЗ Авала 
град у Реснику, одржан је збор грађана 
којем су присуствовали представници 
локалне самоуправе, градских служби и 
ЈКП. На иницијативу Општине, уређен је 
кошаркашки терен на Канаревом брду, 
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88. ЗемУн
радови у свим насељима
На иницијативу Општине, у насељу Плави хори-

зонти почела је изградња приступних и стајалишних 
платоа, а у току су радови на решавању проблема 
са атмосферским водама становника Улице Војводе Нико-
ле Стањевића, као и санација кишне канализације испред 
О.Ш. „Бошко Палковљевић Пинки“. Такође, испред школе 
су реконструисани тротоари и асфалтиран је паркинг прос-
тор, док је на Алтини завршена реконструкција тротоара. 
Изграђена је трафо станица у Новој Галеници. Награђени 
су најбољи основци и средњошколци, као и најбољи поли-
цајац и ватрогасац за јун 2015. Општина Земун обележила је 
Теслин дан, а отворене су и традиционалне манифестације 

Лето на кеју и Лето на Гардошу, као и Земунски вински трг. 
Одржан је меморијални турнир у малом фудбалу „Сећање на 
жртве НАТО бомбардовања“. Организоване су радионице за 
децу и младе, а занатлији из Батајнице уручена је машина за 
прављење свећа, у склопу програма економског оснаживања 
избеглих. Организован је пријем за кадетску репрезентатив-
ку Србије, поводом освајања златне медаље на Европском 
кадетском теквондо првенству. У сали Општине одржана је 
трибина „Земун - против насиља у породици“. У МЗ Земун 
Поље активисти су добровољно дали крв.

терен у Јелезовачкој улици и Улици Вели-
зара Станковића. У паркићима су офарба-
ни дечији реквизити и уређене су зелене 
површине. У парку на Видиковачком венцу 
постављена је нова јавна чесма и расвета. 
Офарбан је мост изнад реке Топчидерке, 
у Улици Пере Велимировића, и уређен је 
простор око МЗ Петлово брдо. Уређен је 
потходник код железничке станице у Кије-
ву, раскрчено је шибље, префарбани су 
графити и постављено је ново осветљење. 
Уређен је улаз испред зграде у Борској 38а. 
Завршено је асфалтирање Вукасовићеве 
улице, Прве шумадијске бригаде и ули-
це Делови. У близини пијаце Видиковац 
уређена је зелена површина. На платоу код 
Миљаковачког извора, одржано је Савето-
валиште за здрав живот. 

84. СаВСки ВенаЦ
правни и здравствени савети
Унија младих ОО СНС Савски венац 

одржала је акцију чишћења фонтане и 
парка испред просторија МЗ Топчидер-
ско брдо – Сењак. ОО СНС Савски венац 
има редовне акције сваког четвртка, када 
грађани могу у нашим просторијама, од 17 
до 19 часова, да разговарају са активисти-
ма Здравственог и Правног савета, као и 
са нашим одборницима. Редовно смо на 
терену, разговарамо са грађанима и дели-
мо страначки промотивни материјал.

85. Стари град
Зелена оаза на гундулићевом венцу
На иницијативу грађана Старог града, 

ЈКП Градско зеленило уредило је плато 

на Гундулићевом венцу, који сада изгледа 
као зелена оаза. Омладина нашег ОО др-
жала је штанд испред Бајлонијеве пијаце, 
а том приликом са грађанима је разгова-
рао и градоначелник Синиша Мали. Ле-
кари Савета за здравство сваког викенда 
дају савете старијим суграђанима како да 
се понашају у условима екстремно висо-
ких температура, мере притисак и шећер.

86. СУрЧин
Уређење плаже у бољевцима
У организацији ОО СНС Сурчин, одржа-

не су две трибине у насељу Кључ - на тему 
увођења градске воде и коришћења субвен-
ција и подстицајних мера за пољопривред-
нике. Подржали смо трибину „Земун против 
насиља у породици“ и завршну манифеста-
цију пројекта „Крећи на зеленосветлећи“, 
чији је покровитељ била Општина Сурчин. 
Свечано је отворено Бојчинско културно 
лето 2015. Поред редовне акције мерења 
крвног притиска и шећера у крви у Сурчи-
ну, Добановцима, Бечмену, Петровчићу, 
Јакову и Прогару, активисти СНС Сурчин 
учествовали су у уређивању Летње сцене за 
Бојчинско културно лето, уклонили су гра-
фите и окречили фасаду старог Дома здра-
вља у Сурчину. Почела је реконструкција 
и асфалтирање Бољевачке улице на путу 
Јаково-Бољевци, граде се два дечија парка 
у насељима Кључ и Тексас, изводе се радо-
ви у порти цркве у Петровчићу и Бечмену, 
постављени су лежећи полицајци у улицама 
Марка Раба и Бановачкој, а уређује се и пла-
жа у Бољевцима.

87. ЧУкариЦа
помоћ страдалима у пожару
У Великој Моштаници асфалтирана је 

Улица 10. октобра, као и тротоари у Ули-
ци Први мај. Новим асфалтом пресвучена 
је Карађорђева улица на Умци, као и Ра-
дована Тодоровића Први део. Aсфалтира-
на је и Улица браће Лукића у Железнику и 
Обреновачка у Сремчици, као и деоница 
која спаја Сремчицу са Ибарском магис-
тралом. Општина Чукарица поставила 
је три нова мобилијара на дечијим игра-
лиштима у Великој Моштаници, Цераку и 
Рупчинама. У Ратковачкој улици у Умци 
постављено је десет нових бандера са 
светиљкама. У Пећанима су постављени 
ограда и нов мобилијар за најмлађе. У 
сарадњи са Секретаријатом за привреду, 
организоване су трибине „Субвенције 
за пољопривреднике“ и „Помоћ малим и 
средњим предузећима“. Организована је 
акција чишћења шуме у Сремчици, чиме 
је извршена припрема за изградњу трим 
стазе. У Сремчици су, такође, уређени и 
спортски терени у насељу Горица и за-
пуштен прилаз Дому здравља и Хитној 
помоћи. Наши активисти помогли су по-
родицама чије су куће настрадале у пожа-
ру у насељу Партизан. Поред хуманитра-
не помоћи, одеће и обуће, простор је сада 
потпуно очишћен од последица пожара. 
Савет за културу организовао је догађај 
„Сремчици на дар“, са циљем да се на те-
риторији целе Општине промовише кул-
турни садржај „Чукарици у походе“.

Стари градСурчин
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Стојанка Лекић, посланица у Скупштини АП Војводине, за 
„СНС Информатор“ каже да је број седница покрајинског 
парламента, у овом сазиву, знатно већи у односу на све 

сазиве од 2000. године. Међутим, према њеним речима, то не 
подразумева и знатно бољи рад Скупштине АПВ. 

- Скупштина АПВ је продужена рука Владе АПВ, јер се на седни-
цама изгласава оно што се договоре Бојан Пајтић и његови коали-
циони партнери, којима, узгред буди речено, никада доста пози-
ција и преотимања „колача“. Пајтић се врло ретко појављује на се-
дницама, углавном када се доноси буџет, јер једино их још интере-
сује колико могу да ставе у сопствене џепове, пљачкањем грађана 
Војводине. Грађани немају никакве, или готово никакве користи од 
субвенција по разним програмима за запошљавање, мултикулту-

ралност, толеранцију 
или здравље. Од њих 
корист имају невла-
дине организације, 
преко којих ДС пере 
паре или купује гла-
сове. Али, ни то им 
неће помоћи, јер су 
грађани рекли шта 
мисле о ДС и Бојану 
Пајтићу, због штетне 
политике коју су го-
динама спроводили. 
Јавност је упозната са 

пљачком Развојне банке, Тесла банке, Гаранцијског фонда и Управе 
за капитална улагања, која, уместо да подржава реализацију ин-
фраструктурних пројеката и развој Војводине, служи за ненамен-
ско трошење пара пореских обвезника и финансирање ДС.

Веома запажено било је Ваше иступање у вези са новим 
кредитним задужењима везаним за опремање каменице 
2. да ли су Војводини потребна нова задуживања?
- Посланички клуб СНС је у Скупштини АП Војводине покренуо 

иницијативу за утврђивање одговорности за пропусте у спро-
вођењу јавне набавке за опрему за Каменицу 2. На седници смо 
утврдили да је пети пут дошло до заустављања јавне набавке због 
фаворизовања једног понуђача. Успели смо да покренемо овај 
случај са мртве тачке и тендер је прошао захваљујући посланичкој 
групи СНС. На хиљаде људи било је на листама чекања за зрачење 
и, нажалост, многи нису ни дочекали опрему и лечење. Уместо да 
реши проблеме болесних људи, покрајинска администарција бес-
потребно задужује грађане и тиме показује колико јој је мало стало 
до њих. Каменица 2 требало је да буде завршена 2010. године, а 
почетна цена од 18 милиона, сада је достигла астрономска 32 мили-
она евра. Грађани Војводине показали су и тек ће показати да таква 
политика неће проћи некажњено. Српска напредна странка залаже 
се за покрајинске изборе у децембру, како би се што пре прекинуло 
пљачкање и пропадање, и коначно покренула Војводина.

Ви сте у Скупштини апВ председница одбора за равноп-
равност полова. докле се стигло са израдом предлога на-
црта закона о родној равноправности?
- Потпредседница Владе и председница Координационог тела 

за родну равноправност, Зорана Михајловић, почетком маја, 
формирала је радну групу за израду Предлога закона о родној 
равноправности, а за председника је постављен члан Координа-
ционог тела, Владимир Божовић. Радна група је озбиљно и пос-
већено радила и Предлог нацрта закона о родној равноправно-
сти је завршен. Пре саме јавне расправе, радна група одржала је 
два састанка. Први је био са организацијама цивилног друштва, 
где је отворен дијалог о овом важном друштвеном питању. Дру-
ги састанак, на предлог Божовића, као председница Одбора за 
равноправност полова у Скупштини АП Војводине, организовала 
сам у Новом Саду, где су, поред чланова и чланица одбора, поз-
ване и чланице Женске парламентарне мреже АПВ, представници 
свих покрајинских механизама за родну равноправност и медији. 
Присутни су похвалили Предлог нацрта закона, као и спремност 
на дијалог и све облике консултација пред јавну расправу. Радна 
група је све изнете предлоге узела у обзир.

Шта ће се у Србији променити после његовог доношења? 
да ли ће жене бити заштићеније и равноправније?
- Предлог закона, након јавне расправе, биће упућен на експерт-

ску анализу представницима ЕУ, ОЕБС-а и Венецијанској комиси-
ји, а потом би требало да се нађе на редовном јесењем заседању, 
где би требало да буде и усвојен. Закон доноси јасне забране дис-
криминације засноване на роду, заштиту на раду у вези са мате-
ринством, односно родитељством, за жене и мушкарце, за брачне 
и ванбрачне заједнице, али не уводи истополне заједнице, јер је то 

у супротности са Уставом Републике Србије. Предвиђа се увођење 
обавезног родног буџетирања за све државне органе, као и заш-
титу лица која су претрпела родно засновано насиље, односно 
насиље у породици. У закону је предвиђено неговање политика 
једнаких шанси за жене и мушкарце, јер СНС жели да оснажи жене 
и створи амбијент да сви имају једнаке могућности. СНС у разним 
структурама власти има успешне жене, а радимо на томе да све 
жене у Србији добију овакву могућност. Друштво у коме се не чује 
глас жена, није мање женско, оно је мање људско, рекла је Мери 
Робинсон, прва председница Ирске. У складу са тим, овај закон 
обухвата максимум у достизању европских стандарда у заштити 
људских права и родне равноправности и, што је најважније, обез-
беђена је доследна примена његових одредби и велика афирма-
ција принципа родне равноправности.

- грађани немају готово 
никакве користи од субвен-
ција по разним програмима 
за запошљавање, мултикул-
туралност, толеранцију или 
здравље. од њих корист 
имају невладне организа-
ције, преко којих дС пере 
паре или купује гласове

пајтићу 
никад доста 
пара и моћи Стојанка лекић, посланица 

у Скупштини ап Војводине

- бојан пајтић се ретко појављује на 
седницама Скупштине апВ, углавном када 
се доноси буџет, јер дС још једино 
интересује колико може да стави у свој џеп
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резултати за похвалу

терен спреман за градњу 
београда на води
На локацији будућег Београда на води срушена је последња стара зграда, чиме су 

створени услови за почетак реализације тог капиталног пројекта. Градоначелник 
Синиша Мали обишао је радове и најавио постављање камена темељца за две куле 
крајем септембра.

„Ово је историјски тренутак, јер су се стекли формални услови за почетак реализације 
прве фазе пројекта Београд на води. Рушење је почело 1. августа прошле године и да су 
срушене укупно 233 зграде. Расељено је 94 породица, уклоњено је 15 километра пруге 
и 54 потопљених пловила из Саве. У другој фази пројекта Београд на води, требало би 
да се иселе 132 породице, а на том послу се већ ради“, истакао је градоначелник.

Према његовим речима, реконструкција Херцеговачке улице биће завршена почетком 
септембра, а реконструкција обале, у дужини од 250 метара, око 20. септембра. Новац 
за реконструкцију обезбедио је страни инвеститор „Игл хилс“, а укупна вредност је око 
пет милиона евра. Градоначелник је рекао и да је планирано проширење трамвајског 
моста, који треба да добије још две саобраћајне траке на свакој страни, и да се ради на 
пројекту новог тунела који ће изаћи на Булевар деспота Стефана.

оснивање Слободне 
зоне београд

градоначелник београда, Синиша 
мали, на седници Скупштине града, 
образлагао је предлог о оснивању 
Слободне зоне београд, чиме глав-
ни град стаје раме уз раме са другим 
локалним самоуправама у земљи, 
али и са градовима у региону који 
имају слободне зоне. према њего-
вим речима, стварање Слободне 
зоне београд важан је корак за ства-
рање боље инвестиционе климе.

„изгубили смо много година и 
инвеститора, јер када неко жели да 
инвестира у београд, нажалост нема 
где, па оде у друге локалне самоупра-
ве. желимо да будемо град који може 
да одговори на захтеве инвеститора 
и да не дозволимо да изгубимо нијед-
ног од њих“, поручио је мали.

будућа Слободна зона прости-
раће се на две локације - у баричу и 
крњачи, а прва реализација инвес-
тиције биће већ на јесен, када ће ки-
неска компанија „меита“ у баричу 
запослити 1.400 људи и инвестира-
ти 60 милиона евра.

реновирана школа 
„иван горан ковачић“

Радови на обнови Основне школе 
„Иван Горан Ковачић“ у београдској Опш-
тини Звездара приводе се крају и ђаци 
ће 1. септембра поново сести у клупе, 
најавио је градски менаџер, Горан Весић. 
Грађевински и технички радови на школи 
обухватили су реконструкцију свих повр-
шина у ходницима и учионицама, потпу-
ну санацију фискултурне сале, поправку 
фасаде атријума, као и комплетну обнову 
дворишта. Укупна вредност радова је 115 
милиона динара. Градски менаџер Весић 
најавио реконструкцију и школе у Малом 
Мокром Лугу „Драгојло Дудић“ и Дома 
здравља у том месту.

Градоначелник Београда, Синиша 
Мали, градски менаџер, Горан Ве-

сић, и главни градски урбаниста, Милу-
тин Фолић, обишли су радове у Улици 
Вука Караџића, где је започела рекон-
струкција која ће трајати наредних 120 
дана. Ова улица биће претворена у пе-
шачку зону, а да потом следе радови у 
Змај Јовиној улици, за коју ће пројекат 
бити завршен до краја 2015. Радове у 
Вука Караџића раде градска предузећа, 
вредност је око сто милиона динара, а 
новац је издвојен из буџета града.

„Усвојили смо пројекат „ИМЕ - 
Идентитет, Мобилност, Екологија“ 
који, између осталог, дефинише и претварање центра града у пешачку зону. Затвараће-
мо једну по једну улицу и претварати их у оазу за пешаке. Предуслов за то је изградња 
подземних гаража. Следеће године почеће реконструкција гараже Обилићев венац, а 
затим и изградња нове подземне гараже на Студентском тргу. До краја године имаћемо 
завршене пројекте за још пет подземних гаража, како бисмо створили предуслове да 
затворимо овај део града за саобраћај и препустимо га пешацима“, рекао је Мали.

„Електросрбија“ Краљево једино је од свих при-
вредних друштава у саставу ЕПС-а које је прво тро-
месечје 2015. завршило у плусу од 459.143.000 ди-
нара. Овај резултат утолико је бољи ако се зна да 
„Електросрбија“ послује на територији 11 градова 
и 44 општине, са укупно 2.345 насеља, каже Срђан 
Ђуровић, директор овог највећег електродистри-
бутивног регионалног центра, који се простире на 
чак 43 одсто површине у оквиру ЕПС и опслужује 
више од 903 000 потрошача.

„Великом енергијом, ентузијазмом и знањем 
запослених кренули смо у смањење губитака и 

повећање наплате потраживања. Већ у првих шест 
месеци 2013. губитак од четири милијарде динара 
претворио се у добит од 1,65 милијарди, која је на 
крају 2013. достигла 4,1 милијарду динара. Од пре-
узимања одговорности за функционисање „Елек-
тросрбије“, број запослених је мањи за 203, а ре-
зултати пословања неупоредиво су бољи. Смањени 
су енергетски губици, преполовљени су трошкови 
возног парка, током 2014. у буџет Републике Србије 
уплаћено је 1,29 милијарди пореза на добит, а ос-
нивачу је уплаћено 2,7 милијарди на име 50 одсто 
учешћа у добити“, каже Ђуровић.

јаВна предУЗећа
електросрбија краљево

претварање центра 
града у пешачку зону

Радови у Савском амфитеатру
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Министар унутрашњих послова, др Небојша Стефановић, министарка са-
обраћаја, проф. др Зорана Михајловић, и генерални Секретар АМСС, Предраг 
Ђурђев, означили су почетак акције  „Партнерством до безбедности у са-
обраћају“. Циљ акције је сарадња свих релевантних субјеката ради веће безбед-
ности свих учесника у саобраћају, са акцентом на мотоциклисте и мото клубове. 
Министарка Михајловић истакла је да је највећа смртност код мотоциклиста и да 
жели да мото клубови буду у тимовима за повећање безбедности на друму.

Министар Стефановић нагласио је да је повећано коришћење заштитних ка-
цига за 90 одсто, чиме је значајно смањена смртност мотоциклиста, а генерални 
секретар АМСС, Предраг Ђурђев, изразио је наду ће се и ове године, уз помоћ 
ресорних министарстава и Агенције за безбедност саобраћаја, поново бити обез-
беђен довољан број кацига.

„АМСС, у сарадњи са МУП-ом, традиционално организује друштвено одговор-
не акције као што су „Кацига главу чува“, бесплатна провера техничке исправ-
ности возила, такмичење за најмлаше „Шта знаш о саобраћају?“ и друге, које 
доприносе већој безбедности у саобраћају, истакао је Ђуђрев.

баЧка паланка 
Војни лекари 
бесплатно 
прегледали мештане

Седмочлана санитетска екипа гарде 
Војске Србије и два лекара дома здра-
вља „др младен Стојановић“ бесплатно 
су прегледали мештане карађорђева, 
у општини бачка паланка. лекари су 
прегледе вршили у локалној амбуланти 
од 8 до 15 сати, а затим је санитетска 
екипа гарде ишла на адресе пацијената 
који нису покретни или у могућности 
да дођу до амбуланте. рађени су општи 
прегледи, преглед абдомена, мерење 
крвног притиска, екг и мерење глукозе 
у крви. У складу са утврђеном дијаг-
ностиком, пацијентима су издавани 
бесплатни медикаменти. прегледи се 
врше у оквиру пројекта „Војни лекар 
на селу“, чији је циљ афирмација хума-
ности и бриге о особама које имају нере-
довну медицинску заштиту.

Општина Прокупље започела је акцију 
бесплатне поделе огревног дрвета за 
најугроженије породице.  У ову сврху из 
буџета је издвојено два милиона динара, 
што је потребно за набавку око 375 кубика 
дрва, чиме ће осам породица бити обез-
беђено за предстојећу грејну сезону. У 
зависности од броја чланова, домаћинства 
ће добити по пет или три кубика дрва за 
огрев.  

пећинЦи

акција „Чеп за хендикеп”
Општина Пећинци укључила се у акцију „Чеп за хен-

дикеп“, коју већ трећу годину организује Удружење 
параплегичара Баната, у оквиру које се средствима од про-
даје прикупљених чепова од пластичне амбалаже купују 
ортопедска помагала за параплегичаре. Договорено је да 
се кутије за прикупљање чепова обележе плакатом „Чеп 
за хендикеп“ и поставе у просторијама општинске управе, 
свим јавним установама и предузећима, у просторијама 
Предшколске установе, у Дому здравља, месним амбулан-
тама, продајним објек-
тима „Луки комерца“ 
и у храму Светог Ни-
колаја.

„Верујем да ће 
Општина Пећинци 
још једном показати 
хуманост и да ће, зах-
ваљујући разумевању 
наших грађана, помоћ 
стићи онима којима је 
најпотребнија“, каже 
Снежана Гагић.

огрев за најсиромашније

партнерством до безбедности у саобраћају



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

председник томислав николић и премијер александар Вучић 
дочекали су наше златне ватерполисте, који су освојили прво 
место на Светском првенству у ватерополу у казању.

Црна траВа
премијер Србије, алек-
сандар Вучић, посетио је 
фарму „Сурик-инвест“ у 
Црној трави, која постоји 
две године, а која је сада 
добила дозволу да про-
изводи и продаје млечне 
производе, које планира 
и да извози. поручио је 
да ће држава помагати 
домаћим инвеститорима 
како би боље пословали 
и запослили више рад-
ника.

београд
председник Владе, 
александар Вучић, 
обишао је миграна-
те који привремено 
бораве у парку код 
београдске аутобуске 
станице, распитао се 
шта им је све потреб-
но и обећао да ће 
Србија урадити све 
што буде могла да се 
осећају боље.

током посете постројењу за 
пречишћавање отпадних вода 
у селу богојевце код лесковца, 
инвестиције вредне 24 мили-
она евра и једног од највећих 
пројеката еУ за управљање от-
падним водама, премијер Вучић 
најавио је велике инвестиције, 
отварање фабрика, нова радна 
места и посебне мере субвен-
ција за развој југа Србије.

богојеВЦе

крУпаЊ
обновљени пут коренита - крупањ, дуг 
12 километара, који повезује ту Oпшти-
ну са лозницом, свечано је отворен у 
присуству премијера Србије, александра 
Вучића, који је проглашен почасним 
грађанином крупња. премијер је рекао 
да је крупањ, у великој мери, обновљен 
након прошлогодишњих катастрофал-
них поплава и додао да су му грађани 
рекли да је овај град данас лепши него 
пре поплава.


