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НОВИ ПОЧЕТАК
ЗА ЖЕЛЕЗАРУ

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ: Покренули смо Железару Смедерево
и сваким даном опорављамо српску привреду

Ново лице Београда
Уместо шупа, олупина и уџерица, ниче
најмодерније насеље „Београд на води”
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УВОДНИК

Драги пријатељи,

Р

адимо полако, темељно, предано и енергично,
радимо на свим пољима, а такав рад мора да
донесе резултате. Пре годину дана, у кампањи за
парламентарне изборе, нисам обећавао мед и млеко,
већ напоран рад, како бисмо опоравили нашу Србију.
Целог живота сањао сам да направим нешто за Србију
и зато сада уживам у раду, и не пада ми тешко што, у
последњих годину дана, нисам имао ни један једини
дан одмора.

Изабрали смо тежи пут и урадили доста посла. Спроводимо тешке мере, потписали смо споразум са ММФ,
гледамо далеко испред себе, а не како ћемо преживети 24 сата или 24 дана, а све то радимо да бисмо
оздравили нашу привреду и побољшали економску
ситуацију. Србија данас жели да спроведе дубоке и
истинске реформе, и то нас чини јединственим у Европи. Поносан сам на то што је
наша земља постала стуб стабилности у региону, што више не представља проблем,
већ нуди решења.
Недавно сам на Пословном форуму у Бечу рекао да још морамо да радимо на привлачењу страних инвестиција, јер без страних улагања нећемо имати средстава за раст.
Имамо људе у Влади, СИЕПИ и другим институцијама који су задужени за сваки појединачни пројекат. Учинили смо све да будемо најконкурентнији и да нико у региону
не може да понуди боље услове страним инвеститорима.
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И зато је април месец добрих вести за Србију, а сваки следећи месец доносиће још
боље вести. „Железара Смедерево” покренута је после много времена, на њу више не
трошимо новац, већ долази време да на њој почнемо да зарађујемо. Ускоро би требало
да завршимо приватизацију фирми „ФАП“, „Азотара“, „МСК“... Боримо се и за „Петрохемију“ и упорно тражимо инвеститора који жели да уложи средства у нашу фабрику
полипропилена. И даћемо све од себе да то урадимо. Имаћемо нове инвестиције у
Крупњу и Владичином Хану, местима која су била погођена природним катастрофама.
До краја априла очекујем да се потпише и уговор са највећим немачким произвођачем
меса, Клемесом Тенисом, што ће бити највеће улагање у српску пољопривреду споља.

СНС на Интернету ....................... 23

Потписан је уговор и са немачким „Герлингером“, који враћа у живот велику фабрику
„Митрос“ из Сремске Митровице, некадашњи симбол српске привреде. Ту су, наравно,
и друге велике инвестиције, попут финске компаније „ПКЦ“ у Смедереву и немачког
„Френезијуса“ у Вршцу, а има доста компанија које су заинтересоване за рудна тела
„Церово“ у склопу РТБ „Бор“.

Издавач:
Српска напредна странка

У главном граду одмичу радови на рашчишћавању терена у Савском амфитеатру,
а током лета почеће да се граде прве зграде комплекса „Београд на води“, који ће
покренути домаћу грађевинску индустрију, а са њом и привреду Србије. Покрећемо
и капиталне инвестиције, попут изградње аутопутева и модерних пруга, како бисмо
ојачали БДП.
Прави смисао живота је размишљати на дуги рок, и садити дрвеће у чијој сенци нећемо седити ми, већ наша деца и унуци. Ово што радимо спада у најтеже мере, али само
такве мере доносе најбољи резултат. И на крају, желео бих да се захвалим свима који
подржавају рад ове Владе, а посебно да се захвалим онима који нас критикују, јер нас
тако подстичу да радимо још боље, и још више, за нашу Србију.
Београд, март 2015.
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У ЖИЖИ

- Ово је велики, нови почетак за Србију. Не рачунајући „Ер Србију“, први пут у последњих 15- 20 година, успели смо да покренемо нешто што је симбол и Србије, и
њеног индустријског постојања. „Железара“, на којој су сви већ видели катанац,
стечај и ликвидацију, сада ће остваривати озбиљне резултате и доприносити
повећању и индустријске производње и БДП-а (Александар Вучић)

НОВИ ПОЧЕТАК
ЗА ЖелезарУ

К

„ХПК инжењеринг” управљаће фирмом 18 месеци
Улажу 20 милиона $ свог новца
Пале се обе пећи
Свих 5.000 запослених остаје на радним местима
Количина сировине не сме бити испод 80 милиона $
Повећање плате запосленима 10%
Производња се диже на више од 1,5 милиона тона

омпанија „ХПК инжењеринг Б.В“, америчко
- словачка фирма регистрована у Холандији,
коју представљају Петер Камараш и Џон Гудиш, управљаће „Железаром Смедерево“ у наредних 18 месеци. Влада Републике Србије одлучила је да изабере „ХПК“ због чињенице да су спремни
да уложе сопствени капитал, вредан 20 милиона долара,

уз паљење обе пећи и задржавање свих запослених.
Влада је прихватила одлуку Комисије за одабир најповољнијег предлагача, у којој су били и представници сва
три синдиката, и задужила Министарство привреде да
спроведе потребне активности за закључење Уговора о
пружању услуга управљања и саветовања у пословању
Привредног друштва „Железара Смедерево“.
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У ЖИЖИ

Радници желе да фирма има будућност
Компанија „ХПК инжењеринг
Б.В” понудила је десет одсто
повећања плата радника. Друге
компаније нудиле су повећање
од чак 25 одсто. Међутим, пред-

ставници синдиката, који су и
чланови Комисије, определили
су се за мање повећање плата, јер
им је такав план био уверљивији
за фирму. То су људи који живе са

„Сада сте у сигурним рукама. Молим
вас да будете вредни, посвећени и да
осветлате образ целој Србији, јер ово
није важан дан само за Смедерево, већ
за целу државу“, поручио је радницима премијер Александар Вучић, после
потписивања уговора о пружању управљачких услуга са новим менаџментом

својом фирмом и који се о њој брину, и није им стало да само неколико месеци добијају више пара,
већ размишљају о будућности
„Железаре”.

Компанија „ХПК инжењеринг“ уговором се обавезала да ће, у року од шест месеци, „Железара“ остварити
позитиван пословни резултат, да ће сачувати постојећи
број запослених и да ће природни одлив надокнађивати новозапосленима. Дакле, према уговору, „Железара“ ће, у сваком тренутку, запошљавати 5.000 људи.
Договорено је и да количина сировине никада не
може да спадне, у новчаној вредности, испод 80
милиона долара.
„Њихових 20 милиона долара потребни су
нам за набавку сировина, да бисмо подигли
производњу прве високе пећи и да бисмо у
првих девет месеци подигли и другу високу пећ,
да се производња дигне на више од 1,5 милиона
тона. Ово је велики, нови почетак за Србију. Не
рачунајући „Ер Србију“, први пут у последњих 15- 20
година, успели смо да покренемо нешто што је симбол
и Србије, и њеног индустријског постојања. „Железара“
на којој су сви већ видели катанац, стечај и ликвидацију,
сада ће остваривати озбиљне резултате и доприносити
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ПОСЕТА КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ

Радници Железаре окупили су се да поздраве
премијера Вучића и потписивање уговора који им
гарантује посао и плате

„Наравно да неће бити лаки будући дани са Гудишом и
Камарашом, знате какву дисциплину они траже, али биће
вам увећане плате, радићете све време, имате
загарантовану будућност”, рекао је премијер радницима,
који су одговорили аплаузом и транспарентом
„Вучићу, хвала”

повећању и индустријске производње и БДП. Овом
се радују и „Железнице Србије“ и „ЈРБ“ и „Електропривреда Србије“ и „Србијагас“, јер ће почети да ради
овај сектор привреде, који је до сада стајао у месту.
Уложили смо много труда у покретање „Железаре“ и
захвалан сам радницима што су то препознали. Смедеревци могу да се радују овим вестима и да очекују
већа примања, а могу да се радују сви људи који воле
нашу земљу“, истакао је премијер Србије, Александар
Вучић.

Уговор су потписали министар привреде,
Жељко Сертић, извршни директор
„Железаре“, Бојан Бојковић, и представник
„ХПК инжењеринга“, Петер Камараш,
у присуству Џона Гудиша, некадашњег
директора „Ју-Ес стила Србија“
Ускоро почиње да ради и друга висока пећ српског
привредног гиганта

6 | СНС ИНФОРМАТОР 25/2015

ПОДИЗАЊЕ СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ

Србија излази из кризе
У 2014. имали смо 1,2 милијарде евра инвестиција

П

Од априла очекујемо раст на свим пољима

редседник Владе Републике Србије, Александар Вучић, месецима је посвећен борби за привлачење инвестиција, отварање нових радних места,
борби за изградњу инфраструктуре и опоравак српске привреде. Премијер свако вече добија извештај докле се стигло са послом у свакој области и у
сваком започетом пројекту, упознаје се с тим шта је урађено и колико се напредовало. Према његовим речима и према свим показатељима, Србија постаје једна
од најбољих земаља у региону, и ускоро се назире крај дуготрајној кризи која је,
због неодговорности и катастрофалних потеза претходних власти, давила привреду и осиромашила грађане.
„Предвиђали су нам раст од 1,5 одсто већ у 2016. години, и спуштање на 3,5 одсто фискалног дефицита. Мислим да је то скромна прогноза. Убеђен сам да ће
раст ићи преко два одсто. Постајемо једна од најбољих земаља, не само у региону. Повукли смо храбре и тешке потезе, али зато ћемо решити своје проблеме за
сва времена“, истиче премијер Вучић.

БУЏЕТ

Одлична наплата пореза
Влада Србије остварила је изузетне резултате у фискалној консолидацији, а
почетком 2015. остварен је суфицит буџета од 6.528.000.000 динара, што се
није догодило неколико деценија уназад. Програм са ММФ-ом неће донети
бољитак за три месеца, али у будућности сигурно хоће. Грађани ће већ у 2016.
години видети ефекте. До сада су забележени приходи од 190.862.000.000 динара, и расходи од 184.344.000.000 динара. На крају марта, дефицит је око 20
милијарди динара, а по договору са ММФ-ом предвиђено је 55 милијарди.
„Имаћемо око 250 до 300 милиона евра уштеде, односно имаћемо бољу
реализацију у буџету, него што смо договорили са ММФ-ом. То значи да смо
постигли изванредне резултате у фискалној консолидацији у прва три месеца“, објашњава премијер Вучић.
Према његовим речима, наплата ПДВ-а је пети месец заредом „у претицању“, односно већа је у односу на исти месец претходне године.
„Очекујем пуну производњу угља, електричне енергије, већу производњу
„фијата“, као и ефекте опоравка „Железаре“ Смедерево. Остало нам је шест
милиона кубних метара воде у Тамнави, а имали смо 240 милиона кубика.
Очекујем да се све то подигне и да нам од априла крене раст на свим пољима“, каже премијер.

ПРИВАТИЗАЦИЈА

Тражимо партнере за гиганте
Постоји велико интересовање за куповину „Телекома
Србија“, а следе решења за „ФАП“, „Азотару“ и друге фирме. За 500 предузећа која би требало да се приватизују,
траже се партнери, пре свега за гиганте, односно за предузећа у којима ради велики број људи.
„Боримо се за „ФАП“ из Прибоја. Већ смо успели да обезбедимо будућност за Прибој, тај град ће живети и биће
индустријски јачи него што је икада био. Успели смо и да за
четири или пет делова трстеничке „Прве петолетке“ нађемо
купца, а за остале се тражи решење“, наглашава премијер.

- Предвиђали су нам раст
од 1,5 одсто већ у 2016.
години, и спуштање на 3,5
одсто фискалног дефицита. Мислим да је то скромна прогноза. Убеђен сам
да ће раст ићи преко два
одсто. Постајемо једна од
најбољих земаља, не само
у региону. Повукли смо
храбре и тешке потезе, али
зато ћемо решити своје
проблеме за сва времена
(Александар Вучић)
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ИНФРАСТРУКТУРА

Изградња брзе пруге и аутопутева

У

наредне две године градиће се више аутопутева него
икада. Биће завршен аутопут Београд-Чачак, као источни и јужни крај Коридора 10. Ради се на финансијском
моделу са Кинезима, како би се урадио аутопут до Бољара и црногорске границе. Наша велика прилика је то што
је хрватска Влада одустала од давања концесија за своје
аутопутеве некој страној компанији, због чега ће бити

већа потражња за српским аутопутевима.
Саобраћајни институт „ЦИП“ ради на идејном пројекту
пруге Београд – Будимпешта и прихватили су да се значајно снизи цена. Пре краја године кренуће се у изградњу
брзе пруге Београд–Будимпешта, и раздаљина између
два града прелазиће се за 2 сата и 15 минута, што је досад било незамисливо.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

Нове фабрике у Крупњу, Смедереву, Сремској Митровици...

ОСТВАРЕНЕ СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Компанија

Град

Делатност

ПКЦ (Финска)

Смедерево

Каблови

2.000

Френезијус (Немачка) Вршац

Фармација

1.150

Џинси (Турска)

Текстил

300

Герлингер (Немачка) Сремска Митровица Кланица

380

Крупањ

ГРАЂЕВИНСКА ИНДУСТРИЈА

Много посла за домаће фирме
Пројекат „Београд на води“ измениће изглед Београда,
а што је најважније од свега – покренуће нашу грађевинску индустрију, а са њом и све гране привреде. На овом
пројекту раде најбоље архитекте, људи који су планирали
највеће пројекте у свету, али и српски „Машинопројект“,
док ће у самој градњи учествовати чак 90 одсто домаћих
грађевинских компанија.

Радна места

Србија се још није опоравила од
катастрофалних поплава, које су
нам донеле две милијарде минуса. Али, свакодневно се ради и
изграђује и Обреновац, и Крупањ,
и свако друго место које је било
угрожено. У Крупњу се, например,
отвара нови погон турске фабрике „Џинси“, који ће запослити
300 радница. Инвестиције стижу
и у друге градове. У Смедерево је дошла финска компанија
„ПКЦ“, која планира да запосли
1.500-2.000 радника, немачки
„Герлингер“ преузео је „Митрос“
у Сремској Митровици, а немачка
фармацеутска компанија „Френезијус“ је у Вршцу отворила нови
погон и планира запошљавање
1.150 људи. Уз то, крајем априла,
у Београд стиже Клеменс Тенис,
највећи немачки произвођач меса
који је заинтересован да овде отвори своје производне погоне.

8 | СНС ИНФОРМАТОР 25/2015

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Од 2000. до данас, ДС никада није
била класична опозициона странка, јер
је имала власт у великом броју општина
и градова, председника Републике
и пуних 15 година председника
Извршног већа АП Војводине, каже
Александар Мартиновић, заменик шефа
Посланичке групе СНС
у Народној скупштини

Пајтићеве машине
Н

ародни посланик Александар Мартиновић, заносно пуних 15 година председника Извршног већа АП
меник шефа Посланичке групе СНС у Народној
Војводине, то јест председника покрајинске владе. Странскупштини Републике Србије, каже да су парлака која има толику количину власти у својим рукама ниментарни избори, одржани у марту 2014. године, покакако се не може сматрати опозиционом. Бојан Пајтић има
зали да покрајинска влада, на челу са Бојаном Пајтићем,
неодољиву потребу да себе и своју странку представи
више не ужива скоро било какав политички легитимитет.
као једину опозицију Влади Републике Србије, али му то,
Према његовим речима, да у Демократској странци има
на његову жалост, никако не полази за руком, пошто не
и мало политичког морала, Бојан Пајтић би сам поднео
можете истовремено бити и премијер и опозиција.
оставку на функцију покрајинског премијера, с обзиром
Колико је покрајинска администрација обезбедила
на то да је листа коју је водио на територији Аутономне
инвестиција и отворила радних места, и како данас
Покрајине Војводине освојила свега
живе грађани Војводине?
5,86 одсто гласова, односно да је једва
- Грађани Војводине живе, у просеку,
- Злоупотребе су ишле толико
прешла изборни цензус.
исто као и грађани у осталим деловидалеко да су, у сврху личног бо- ма Републике Србије, тако да фама о
- У демократским државама не
гаћења локалних и покрајинских томе да су Бојан Пајтић и Демократска
постоји пример да једна странка има
функционера ДС, коришћена
премијера, па чак и једне регионалне
странка унапредили економску ситуили покрајинске владе, са тако малом чак и деца ометена у развоју, о
ацију у Војводини није ништа друго
чему најбоље говори случај са
подршком у бирачком телу. У том
него јефтин политички маркетинг.
такозваном адаптацијом дворца У Војводини је, нажалост, све мање
смислу, за Српску напредну странку
Хетерленд у Новом Бечеју
једино прихватљиво решење, за тешрадних места и инвестиција, а све
ку политичку ситуацију у Војводини,
више криминала и корупције у режији
јесте расписивање ванредних покрајинских избора, на
челника Пајтићевог режима у Војводини. То је још један
којима би се проверила воља грађана Војводине, одод разлога због чега Српска напредна странка инсистира
носно на којима би се грађани АП Војводине изјаснили
на одржавању ванредних покрајинских избора, како би
да ли желе да их и даље воде Бојан Пајтић и Демократсе грађанима Војводине, после победе Српске напредне
ска странка.
странке, обезбедили бољи услови за живот и рад, отваБојан Пајтић држи све полуге власти на веома верање нових радних места и много већи обим инвестициоликој територији Републике Србије, а опет покушаних улагања.
ва да се представи као опозиционар. У чему је ту
Како коментаришете пројекте покрајинске администвар? Да ли тако прикупља неке политичке поене?
страције, у којима је новац исплаћен, а радови нису
- Од 2000. године па све до данас, Демократска странизведени, попут адаптације дворца Хетерленд у
ка ни у једном моменту није била класична опозициона
Новом Бечеју. Да ли је могуће да се, зарад личног
странка, с обзиром на то да је имала власт у великом
богаћења, отима и од деце са посебним потребама?
броју општина и градова, председника Републике, од- Сви они који су иоле упућени у политичка дешавања
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- Фонд за развој Војводине и Развојна банка
Војводине служили су искључиво у сврху
финансирања ДС у Војводини, а нарочито
у току изборних кампања. Уместо да се Фонд,
заиста, бави капиталним улагањима,
захваљујући режиму Бојана Пајтића, претворен
је у велику машину за прање новца и извор је
бројних злоупотреба

за прање пара
на територији АП Војводине знају да је Фонд за капитална улагања Војводине, који је формиран 2006. године,
легло невиђеног криминала и корупције. Скоро све криминалне афере које су се десиле, у последњих неколико
година, на територији Војводине, директно или индиректно, повезане су са ненаменским коришћењем средстава из овог Фонда, кога пуне сви грађани Војводине.
Пракса је показала да су Фонд за развој Војводине, као и
Развојна банка Војводине служили искључиво у сврху финансирања Демократске странке у Војводини, а нарочито
у току изборних кампања. Уместо да се Фонд заиста бави
капиталним улагањима, пре свега у области инфраструктуре, захваљујући режиму Бојана Пајтића, он је претворен у једну велику машину за прање новца и за извор
бројних злоупотреба. Те злоупотребе су ишле толико далеко да су у сврху личног богаћења локалних и покрајинских функционера Демократске странке коришћена чак и
деца ометена у развоју, о чему најбоље говори случај са

такозваном адаптацијом дворца Хетерленд у Новом Бечеју, о чему је Српска напредна странка месецима износила бројне доказе, како у Скупштини Војводине, тако и
у Скупштини Србије. Преко Фонда за капитална улагања
Војводине и Развојне банке Војводине „испумпано” је на
стотине милиона евра, а новац је, уместо за реализацију
истинских капиталних пројеката, завршио у џеповима
Бојана Пајтића и његових партијских другова, као и
појединих војвођанских тајкуна, попут Душана Боровице, који је неколико година имао, малтене, ексклузивно
право да изводи скоро све грађевинске радове у Војводини, посебно у области путне инфраструктуре, да би се
касније испоставило да иза свега стоје намештени тендери, надувани уговори и неизведени радови. Можете да
замислите колико све то кошта грађане Војводине. То је
исувише скупа цена одржавања на власти једног човека и
његове странке који више не уживају поверење огромне
већине грађана у Војводини.

ДС користи вербално насиље
У Народној скупштини често имате живе дискусије са народним посланицима Демократске странке. Зашто се из
њихових редова често чују псовке и непримерени изрази
упућени политичким противницима? О чему говори такво
понашање?
- Демократска странка у Скупштини Србије, у ствари,
наставља са изворном политиком ДОС-а из 2000. године,
а то значи насиље и политички линч. Ситуација је данас
другачија само утолико што Демократска странка, захваљујући изборној вољи грађана Србије, више није у ситуацији да врши физичко насиље над својим политичким
противницима (пребијање Драгољуба Милановића, упадање са аутоматским пушкама у Народну банку Србије и у
јавна предузећа), али се зато обилато користе вербалним

насиљем, пре свега према Александру Вучићу и Томиславу
Николићу, али и према народним посланицима Српске напредне странке. Доказ за то су тешке увреде које су у Народној скупштини изречене од стране људи попут Драгана
Шутановца и Зорана Живковића, а које не приличе ни најнеугледнијој кафани, а камоли највишем представничком
телу у Републици Србији. Што се тиче Посланичке групе
Српске напредне странке, она ће наставити да на цивилизован и пристојан начин брани политику коју је кандидовали на изборима 2014. године, и која је добила плебисцитарно поверење грађана. Ничега се не стидимо, никога
се не бојимо и поносни смо што подржавамо Владу, коју,
у овим тешким временима, храбро и одлучно предводи
председник Српске напредне странке, Александар Вучић.

СНС У ГЛАВНОМ ГРАДУ
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СНС У ГЛАВНОМ ГРАДУ

Бараке и отпад у двориштима: Некадашњи
изглед Савског амфитеатра

Уместо олупина, шупа и запуштених уџерица, ниче модерни стамбено-пословни комплекс, који ће уврстити Београд у европске топ туристичке дестинације, отворити
радна места, упослити грађевинску индустрију, покренути привреду и привући инвеститоре из целог света

Ново лице
Светски позната агенција за некретнине „Најт Франк“
описала је Београд као локацију са светлом будућношћу и будућу глобалну финансијску престоницу

Неки жале за оваквом сликом: Олупине бродова
у центру Београда, испод Бранковог моста

- Не желим да мислим да су неке од
критика „Београда на води“ повезане са
политиком. Ово не сме да буде
политичка прича, јер посао радимо за
генерације које долазе, за нашу децу.
Не разумем кад неко каже да му је
лепше да становници центра града живе
у баракама, уместо да добију нормалан
смештај, а да тај простор постане много
лепше место за живот
(Синиша Мали, градоначелник Београда)
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БОР

Резиденцијалне куле од 20 спратова биће завршене
у првој фази пројекта “Београд на води”

лице Београда
А

мбициозним пројектом „Београд на води“, али и
другим значајним пројектима које је градска власт
припремила за наредне године, Београд постаје велико градилиште, а лице српске престонице почеће
драстично да се мења и улепшава. Уместо олупина
бродова, запуштених уџерица и нахерених шупа, на простору
Савског амфитеатра нићи ће прелепи, модерни стамбено-пословни комплекс, који ће уврстити Београд у европске топ туристичке дестинације, отворити много радних места, упослити
грађевинску индустрију, покренути привреду земље и привући
инвеститоре из целог света.
Две резиденцијалне куле од по 20 спратова, чија је реалзиација планирана у првој фази изградње „Београд на води“, недавно су представљене на штанду компаније „Игл хилс“, на 26.
Међународном сајму некретнина у Кану. Иначе, компанија „Игл
хилс“ је инвеститор пројекта, а главни дизајнер куле Београд је
архитекта Џорџ Ефстатиоу, познат по томе што је радио решење
за Бурџ Калифу, једну од највећих зграда на свету.
„Овај пројекат део је глобалног плана развоја Града Београда и
уклопљен је у будући изглед наше престонице. Куле су основ за
прву фазу „Београда на води“. Прошле године имали смо привилегију да овде представимо концепт пројекта, а сада идемо корак
даље и презентујемо завршне пројекте првих зграда“, рекао је
градоначелник Београда, Синиша Мали, на презентацији у Кану.
После подизања прве две куле, следи изградња главне куле,
тржног центра и две зграде. Иначе, пројекат „Београд на води”
предвиђа изградњу 1,8 милиона квадратних метара пословног,
стамбеног и комерцијалног простора у три велике фазе, од
којих прва креће већ на лето.

„Ово је пројекат о коме сањамо деценијама, који је од пресудног значаја за економски развој града. Драго ми је што се презентација првих резиденцијалних објеката поклапа са анализом
светски познате агенције за некретнине „Најт Франк“, према
којој је Београд локација са светлом будућношћу и будућа
глобална финансијска престоница“, истакао је градоначелник
Београда.

Радимо за генерације које долазе

Према речима градоначелника, наша обавеза била је да рашчистимо терен, како би све било спремно за почетак градње. До
сада је у Савском амфитеатру порушено 166 објеката и расељено 88 породица, за које су обезбеђени станови у неупоредиво
бољим условима. У току је наставак решавања правно-имовинских односа на земљишту и на објектима. Нелегални објекти се
руше, а легални улазе у процес експропријације. Уклоњено је
и 15 километара шина, а у току је селидба железничког интегралног транспорта, који ће омогућити даље склањање шина.
Уклоњено је и више од 40 бродова, марина, баржи и сплавова.
„Дирекција за градско грађевинско земљиште је свим породицама појединачно показала више локација у граду, а они су
се најчешће одлучивали за центар града, Нови Београд, Чукарицу, и веома су задовољни јер су годинама живели у баракама,
вагонима... На почетку су били веома скептични и нису веровали да ћемо им обезбедити квалитетан смештај, али брзо смо их
разуверили“ каже градоначелник Београда.
Према његовим речима, када је реч о великом пројекту који
треба потпуно да промени изглед града, очекивано је и да се
појаве разна мишљења, која су некад позитивна, некад негативна.
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СНС У ГЛАВНОМ ГРАДУ

Подземне гараже,
рециклажни центри,
магистрални водовод
Према речима градског менаџера Весића, Град је напорно
радио прошле године, како би ове били покренути многи важни
пројекти. Током лета очекује се расписвање тендера за уређење
депоније комуналног отпада Винча и изградњу објеката за
рециклажу. То је посао вредан око 300 милиона евра, којим ће
Београд коначно почети да рециклира отпад, а на месту садашње депоније у Винчи више стотина људи добиће радна места
у објектима за рециклажу. Осим тога, биће расписан тендер за
изградњу четири подземне гараже, од којих је најзначајнија Студентски трг.
„Наставиће се и радови на изградњи прве хале модерне Велетржнице на простору бившег Кванташа. После три године застоја,

До 11. јула завршетак радова у
Војводе Степе и на Аутокоманди
Почетком 2016.
реконструкција Славије
Ускоро обнова Теразијског
платоа и Цветног трга
Подземна гаража на
Студентском тргу
Хотел и тржни центар на месту срушеног
савезног СУП-а у Кнеза Милоша
„Не либимо се да чујемо и та негативна мишљења, јер често
критике могу да вас „натерају“ да будете још бољи. Не желим
да мислим да су нека од тих мишљења повезана са политиком,
јер ово не треба, и не сме да буде политичка прича. Ово је
посао који радимо за Београђане, за генерације које долазе,
за нашу децу... И зато не разумем како неко може да каже да
му је лепше да становници центра Београда живе у баракама,
уместо да добију нормалан смештај, а да тај простор постане
много лепше место за живот“ наглашава градоначелник Мали.

Преко Славије дневно пређе
80.000 пешака

Промена лица Београда не подразумева само реконструкцију Савског амфитеатра и пројекат „Београд на води“, већ
и велике радове и у другим деловима града, како би српска
престоница стала раме уз раме са најлепшим градовима Европе. Градски менаџер, Горан Весић, каже за „СНС Информатор“
да реконструкција улице Војводе Степе и Аутокоманда морају
да буду завршени 11. јула:
„Као што јавност зна, затекли смо овај пројекат када смо
дошли у новембру 2013. у Скупштину града, а претходна
власт пожурила је да у последњим недељама мандата изабере
извођача. Без обзира на то, пројекат је потпуно реализовала
садашња управа Града. Грађани ће од средине јула имати модеран булевар, можда и најлепши у Београду, са трамвајским
шинама по средини улице, са потпуно замењеном инфраструктуром која се тиче водовода, канализације, грејања и елек-

Горан Весић, градски менаџер
покренули смо наставак изградње магистралног водовода Макиш – Младеновац, чијим ће завршетком за шест година грађани
Младеновца, Сопота и Гроцке, као и делови општина Звездара и
Вождовац, добити воду из градског водовода. Ове године радимо
првих 1,6 километара и Калуђерица ће бити прикључена на градски водовод. Настављамо са пројектом Интерцептор, који је заустављен пре две године због бројних малверзација бивше управе
града током изградње, чиме се решава проблем канализације.
Наш крајњи циљ је изградња канализације за цео град и изградња
фабрика за прераду отпадних вода, и зато тражимо страног партнера, јер је инвестиција вредна између 500 и 700 милиона евра.
Ове године биће реконструисана фабрика воде Макиш 1,а прошле
године завршен је Макиш 2“, каже Весић.

тричне енергије, са преко стотину нових паркинг места, и са
много проходнијом Аутокомандом. Посао се ради у етапама и
како се заврши која деоница, пуштамо је у саобраћај“.
Према Весићевим речима, од 4,5 километара, колико се
реконструише у овом тренутку, грађани могу да користе 1,1
километар новог булевара. Извођач касни са радовима на
неким деоницама, али је, рецимо, на Аутокоманди три недеље
испред рока. Градска власт због тога верује да ће посао бити
завршен у предвиђеном року, 11. јула, и да неће бити принуђена да наплаћује пенале, јер Град Београд своје обавезе уредно
извршава. Градски менаџер најављује и завршетак главног
пројекта за уређење Булевара ослобођења, као и то да ће
главни пројекат реконструкције трга Славија бити завршен до
1. маја.
„Тендер за избор извођача за реконструкцију Булевара ослобођења и Славије биће расписан у другој половини маја.
Тендерска процедура могла би да буде завршена до октобра,
и реално је да радови почну крајем ове, или почетком следеће
године. Чекало се са расписивањем тендера јер су Планска
комисија и руководство Града желели још једном да размотре
примедбе грађана дате на јавној расправи, током усвајања
Плана детаљне регулације трга Славија, у вези са подземним
пешачким пролазима. Констатовали смо да је већина сугестија на план реконструкције оправдана и скоро све смо их
прихватили. Славија ће бити реконструисана без подземних
пролаза, а ту одлуку донели смо после веома опсежних анализа саобраћајних токова и бројања пешака и саобраћаја. Овај
посао је морао да се уради на овај начин, јер је Славија трг
преко кога, веровали или не, дневно прође до 80.000 пешака,
а представља и једно од најважнијих саобраћајних чворишта
у граду. Дакле, почиње реконструкција Славије, а затим и реконструкција Рузвелтове и улице Краљице Марије“, наглашава
градски менаџер Весић.
Наш саговорник каже да ће градска управа ускоро почети и
са реализацијом пројекта пешачке зоне у центру града, где ће
бити реконструисани Теразијски плато и Цветни трг, и урађено до стотину малих паркова и фасада. Од приватних инвестиција ове године, поред
„Београда на води“, створени услови да почне и изградња
на простору бившег „ИКЛ-а“ у Далматинској улици, друге
зграде у Airport city, тржног центра и хотела на месту бившег
савезног МУП-а у Кнеза Милоша, тржног центра на простору
бившег комбината „Спорт“, „Хилтона“ у Краља Милана. Једном речју, Београд постаје велико градилиште и убразано ће
се развијати.
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ИНТЕРВЈУ

Заустављамо
пропадање
предузећа
Н

едавно склопљени аранжман са ММФ-ом потврђује да мере које Влада Републике Србије
спроводи јесу структурне и суштинске, и да, у
ствари, њихово спровођење креира другачији привредни
амбијент у Србији. Ове мере спроводе се од конституисања Владе, мења се привредни амбијент и све релевантне
међународне институције су их препознале и признале, а
ММФ верификовао кроз аранжман из предострожности.
Државни секретар у Министарству привреде, Драган
Стевановић, каже да се ефекти ових мера већ осете кроз
остварени суфицит буџета у прва два месеца текуће године, али да за суштинске ефекте треба још времена.
Који су највећи изазови спровођења реформи? У
којем сегменту најтеже иде?
- Највећи изазови биће контрола јавног дуга, смањење
дефицита и структурне реформе сектора привреде. Ово
последње подразумева окончање приватизације, реформу јавних предузећа на свим нивоима и обезбеђивање
мера подстицаја за нове инвестиције, и домаће и стране.
Какво је занимање инвеститора за предузећа која су
остала на крају процеса приватизације?

- Предвидели смо концепт са 19 тачака, на основу
којег ће јавна предузећа дефинисати програме
свог пословања за 2015. Квартално ћемо пратити
спровођење програма и реаговати у случају одступања. Ако успемо да до краја године истрајемо
са овом идејом, смањићемо губитке свих јавних
предузећа на републичком нивоу за преко 30
милијарди динара

Драган Стевановић, државни секретар

- Интересовања инвеститора су управо у равнотежи са
понудом портфолија Агенције за приватизацију. Када кажем понуда, мислим пре свега на квалитет, финансијско
и имовинско стање предузећа која се продају. Да је било
памети и воље да се приватизација спроведе и на позитиван начин оконча на време, интересовање и ефекти
били би већи. Овако, интересовање је адекватно понуди,
а када говоримо о ефектима, какви год да буду, за српску
економију биће драгоцени. Јер, све је боље него да предузећа задрже исти статус и наставе са пропадањем.
Министарство привреде упутило је захтев судовима
за отварање стечаја у 76 предузећа која немају запослене, а стечај ће бити покренут и у фирмама које
имају запослене. Какву то олакшицу представља за
потенцијалне инвеститоре, и колико ће се растеретити државни буџет?
- Сва предузећа која су предложена за стечај, или ће
кроз време ући у стечај, то морају да препознају као своју
шансу за опоравак. Инвеститори, такође, стечај треба да
препознају као прилику да купе предузећа очишћена од
дугова, док држава има одличну прилику да се ослободи
баласта који годинама генерише губитке, неликвидност и
социјалне проблеме. Истовремено, та имовина више неће
да се третира кроз расходну страну буџета, него ће се од
ње остваривати неки приходи.
Колико јавна предузећа данас више уплаћују остварене приходе у републички буџет него ранијих
година? Који су механизми контроле које спроводите?
- Две ствари су битне. Прво, јавна предузећа данас
уплаћују део своје добити у буџет РС, а друго уплаћују
је по буџет Србије повољнијем односу 70 одсто према
30 одсто. Препорука је била да то раде тако да текуће
пословање не доводе у питање. Када говоримо о механизмима контроле, успостављамо их и разрађујемо, али
до сада смо успели да предвидимо концепт са 19 тачака,
на основу којег ће јавна предузећа дефинисати програме свог пословања за 2015. годину. Квартално ћемо
пратити спровођење тих програма и реаговати у случају
одступања. По нашим проценама, уколико успемо да
до краја године истрајемо са овом идејом, смањићемо
губитке свих јавних предузећа на републичком нивоу за
преко 30 милијарди динара. Овај успех био би значајна релаксација за јавне финансије Србије, али би и
допринео побољшању опште ликвидности и свеукупног
положаја реалног сектора.
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СНС
ПАНОРАМА
Мали Зворник

1. Рача

Нова општинска власт
Повереници ОО СНС, Рача Дејан Милосављевић и Драган Стевановић, посетили су МО у селу
Вучићу и разговарали о проблемима мештана.
Чланови Форума младих, током пијачног дана
у Рачи, суграђанима су делили„СНС Информатор“. Нову већину у СО Рача од 23.фебруара
чине одборници СНС,СПС И СДС, а за новог
председника Општине изабран је професор
математике, Драган Стевановић(СНС). До промене локалне власти дошло је после извештаја
ДРИ, која је утврдила низ неправилности у трошењу буџетских средстава.

2. Смедерево

Смедерево

Неготин

Опово

Отварање нових страначких просторија у Инђији

Планови за регионалну депонију
У организацији Града и Одељења за ванредне ситуације, обележен је Светски дан цивилне заштите. Одржан је састанак поводом
проблема одлагања комуналног отпада у Подунавском и Браничевском округу, пре свега у
Смедереву, Пожаревцу и Ковину. Иницијатор
идеје регионалног превазилажења проблема
је градоначелница др Јасна Аврамовић, пошто
ЕУ инсистира да регионалне депоније покривају више од 200.000 становника. Одржана
је завршна конференција пројекта „Систем
за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији Града Смедерева и Општине Ковин“, на којој се говорило о
проблему нешкодљивог уклањања споредних
производа животињског порекла, као једном
од највећих изазова за Србију у процесу прихватања регулатива ЕУ. Фабрика „Ћимолаи
Балкан“, која покреће производњу у „Желвозу“, огласила је потребу за радницима на неколико позиција, а очекују се нова улагања и
отварање још радних места. Градоначелница
Аврамовић и представник „ПКЦ Групе“, Милан
Иванишевић, потписали су Записник о примопредаји изграђене хале финској компанији
„ПКЦ“, чиме су створени услови за почетак
производње и сукцесивно запошљавање око
2.000 људи. Почело је чишћење Петријевског
колектора, главног градског атмосферског колектора.

3. Неготин

Бесплатна ужина за ђаке
Централна манифестација обележавања Светог Трифуна, заштитникa винара и виноградара, одржана је на једном од најинтересантнијих
туристичких места у земљи, Рајачким пивницама. Јован Миловановић, председник Општине
Неготин, том приликом је рекао да ће се локална самоуправа потрудити да реши питање
пута, водовода и канализације, како би Рајац
и околину приближила туристима. Општина је
преузела покривање трошкова обезбеђивања
ужине за 135 ученика из социјално угрожених
породица, настављајући тако хуманитарну акцију коју су иницирали радници ХЕ „Ђердап 2“.
Акцијa обухвата десет школа, а до краја школске године биће издвојено 658.918 динара.

4. Опово

Дружење са суграђанима
Функционери и активисти СНС Опово дружили су се са суграђанима, прослављајући Дан
виноградара и Дан заљубљених. У жељи да
мештанима улепшамо ове празнике, делили
смо кувано вино и плишана срца са поруком
„Будућност у коју верујем“.

5. Сокобања

Информисање чланства
ОО СНС Сокобања интензивно ради на
упознавању чланства са радом Странке. Сви
заинтересовани могу постављати питања на
састанцима МО или их оставити техничком
секретару, а одговор ће добити од чланова савета на чију област се питања односе. Редовно
обилазимо грађане Сокобање, разговарамо
о проблемима на локалу и делимо страначки
„СНС Информатор“.

6. Мали Зворник

Разговор са привредницима
Председник Општине, Зоран Јевтић, упознао
је привреднике са активностима и програмима
локалне самоуправе. Представио им је Уредбу о
утврђивању државног програма обнове за привредне делатности на поплављеном подручју,
као и локалне Одлуке о субвенцијама које су им
на располагању, ако повећају број запослених,
као и о административним и пореским олакшицама. У организацији Уније жена СНС Мали
Зворник, одржано је предавање „Нека храна
буде ваш лек – лек ваша храна“, а предавач је
била Миланка Милановић. СНС и даље води
жестоку борбу за сваког потенцијалног инвеститора, а проблеми, које су претходне власти
годинама игнорисале, углавном се односе на
нерешене имовинске односе. Поред састанака
МО, одржавамо и састанке по МЗ, где грађани
износе проблеме и дају сугестије за решавање.

7. Пландиште

Разговор са инвеститорима из Немачке
Општину Пландиште посетили су представници фирме Клеменса Тениса, највећег произвођача свињског меса у Немачкој, разговарали ca представницима локалне самоуправе и
обишли терен на коме би, потенцијално, градили фарме свиња. Хуманитарни турнир у малом
фудбалу, којем су међународни карактер дали
представници румунске општине Дета и македонске општине Росоман, одржан је у спортској
сали школе у Пландишту. Чланови нашег ОО
обишли су МЗ Велики Гај, а председник Општине мештане је упознао са изградњом свлачионица на фудбалском терену, пошљунчавању
споредних путева, реновирању цркве и дома
културе, решавања проблема пијаће воде...

8. Врање

Помоћ за децу и болесне суграђане
Чланови Савета за популацију бригу о деци и
социјална питања СНС Врање, са повереником
МО Тибужде, посетили су породицу Силване
Спасић, самохране мајке са четворо деце, и уручили помоћ коју су прикупили наши активисти.
Организована је и посета породици Антић, као и
дружење са још три породице Станковић, а свима
су уручени пакети са храном и опремом за бебе.
Чланови МО СНС Бујковски мост посетили су породицу Љубисављевић-Тодоровић и поделили
им пригодне поклоне. Организовали смо и поделу најновијег „СНС Информатора“. На иницијативу МО Два бреста, чланови СНС прикупљали
су добровољне прилоге за нашег члана из села
Тибужде, који болује од меланома. На састанку МО Тибужде говорила је Мица Стајић, дипл.
инжењер пољопривреде, дајући савете о предстојећим пролећним пољопривредним радовима,
а следећем састанку присуствоваће доктор ветерине. У оквиру Савета за спорт и омладину, формирана је Омладинска мрежа СНС Врање.
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9. Лапово

Трибина о воћарству
Чланови ОО СНС Лапово организовали су
трибину на тему воћарства, којој су присуствовали Мирослав Николић, успешни воћар и власник фирме „Аграр Гружа“, Душан Петковић,
агроном из Регионалне привредне коморе Крагујевац, Саша Јаћовић, координатор за Шумадијски округ, гости из Раче, Баточине и чланови Удружење воћара из Лапова.

10. Кикинда

Ниже цене карата
Након више месеци преговора са представницима „Метропаркинг Север“ и „АСА“ Кикинда, договорено је да се смањи цена доплатне
карте, односно казне за оне који не плате редовну карту, на 300 динара (до сада је била
1.200 динара). Накнада за одношење непрописно паркираног возила „пауком“ смањена
је за 50 одсто, а „Метропаркинг“ је у обавези
да изгради депо за одлагање однетих возила и
организује предају аутомобила током 24 часа.
Локална самоуправа није прихватила захтев
за повећање цене редовне карте за ову годину
и, према речима председника Општине, Павла
Маркова, размислиће да ли ће захтев прихватати у наредним годинама. Такође, планирано
је да се корисницима социјалне помоћи, у сарадњи са Центром за социјални рад, омогући
нижа цена услуге одношења смећа, а мању
цену плаћаће и предузећа са малим бројем запослених.

11. Лесковац
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Смањена стопа криминалитета
Министар унутрашњих послова, Небојша
Стефановић, посетио је ПУ Лесковац, похвалио
да је постигла добре резултате и да је забележен пад криминалитета од око шест одсто. Министар Стефановић учествовао је и на трибини
„Полиција у заједници и безбедност грађана“,
у амфитеатру Високе пословне школе, а затим
је, заједно са градоначелником Лесковца, Гораном Цветановићем, два сата одговарао на питања грађана. Град ће и ове године наставити
са субвенционисањем запошљавања.

12. Бач

Завршена лицитација за оранице
Чланице Форума жена прикупиле су одећу
за мајку са малом децом, а прикупља се и новац за суграђанку оболелу од карцинома. Завршена је јавна лицитација за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини, а по први пут су сви учесници изразили задовољство због коректне лицитације. Актуелна
власт, на челу са СНС, улаже велике напоре за
довођење инвеститора и отварање нових радних места, учињени су значајни помаци и ускоро ће бити видљиви резултати досадашњег
рада.

13. Инђија

Трибине по селима
Учланили смо велики број нових чланова у
СНС, а почињемо да држимо трибине по селима инђијске Општине, на којима разговарамо
са грађанима о томе шта је неопходно урадити,
а што актуелна општинска власт није урадила
за 14 година.

У рубрици
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манитарну акцију за помоћ у лечењу Драгане
Раданов, током које је прикупљено око 51.000
динара, а наставићемо акцију јер је девојчици
потребна стална терапија. После најаве да ће
покрајинска власт предложити Закон о финансирању Покрајине Војводине, посланик СНС у
Скупштини Војводине, Јован Лазаров, оценио
је да Бојан Пајтић нема легитимитет да самостално предлаже тако важан акт. Након три године у статусу Повереништва, ГО СНС Панчево
спреман је за одржавање унутарстраначких
избора, а кандидат за председника је Жељко
Сушец, који је добио подршку Повереништва.

15. Беочин

Формиран МО у словачком селу Луг

14. Панчево

Хуманитарна акција
ЈКП Зеленило организовало је још једну ху-

Беочин

Седница СО Беочин донела је низ промена
у структури радних тела Скупштине, што ће
обезбедити услове за кадровске промене и
квалитетнији рад општинских органа, јавних
предузећа и установа. Одржани су састанци
чланова Савета за економију и финансије и
Савета за здравство, на којем је за повереника
Савета изабрана др Вера Радосављевић. Одржани су и састанаци и чланова МО Беочин 1
и Беочин 2, МО Бразилија, Свилош и Сусек, а
по први пут од постојања СНС, на иницијативу
повереника Митра Милинковића, формиран је
МО у словачком селу Луг. Имамо 300 новопримљених чланова и 70 младих чланова. Одржана је пријатељска утакмица у малом фудбалу
између екипа ОО СНС Сремска Митровица и
ОО СНС Беочин. Састанку
посвећеном информисњу
у Бачу, на челу са повереником Милинковићем,
присуствовало je и седам чланова ОО Беочин,
а семинару у Београду
присуствовали су и наши
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представници. Првом састанку са тематиком
информисања и медијског представљања присуствовао је и Бојан Делић, координатор из
Јужнобачког округа. У организацији Актива
жена, одржан је састанак са темом превенције
карцинома дојке, а презентацију је одржала Весна Имброњев из Центра за превенцију.

већини коју чине СПС, Група грађана и ЛСВ.
За новог председника СО изабран је Радивој
Парошки,а за нове чланове Општинског већа
Радивој Дебељачки, Владимир Николић и Милорад Субић. Одборничка група СНС повећана
је за два нова члана, а за председника Одборничке групе изабрана је Милена Аларгић.

Разговор са амбасадорима
Амбасадори Холандије и Велике Британије,
Лаурент Стоквис и Денис Киф, посетили су и
ГО СНС Нови Пазар, у оквиру посете Новом
Пазару. Они су разговарали са руководством
СНС о ситуацији у граду, односу са коалиционим партнерима, економској ситуацији, стопи
незапослености, раду институција од јавног
значаја, култури и образовању. ГО СНС Нови
Пазар одржао је састанак поводом доласка
Републичког одбора за пољопривреду у Нови
Пазар, што је организовао Никола Јоловић, народни посланик и председник ГО, a тим поводом грађанима су подељене саднице.

Помогли смо да се очисте путеви
Повереништво СНС у Чајетини обилазило
је села наше Општине и решавало проблеме
везане за лоше одржавање путева током зиме.
Подржали смо мештане мањих МЗ и укључили
и медије у решавање њихових проблема, тако
да су, уз велики притисак на локалне власти,
путеви на крају очишћени од снега. Омладина Странке направила је хуманитарну журку, а
прикупљен новац упућен је социјално угроженим породицама.

16. Нови Пазар

17. Богатић

Постављена расвета у пет МЗ
Дирекција за грађевинско земљиште, путеве
и изградњу поставила је расвету МЗ Црна Бара,
Клење, Узвеће, Дубље и у центру Богатића, а
планира се постављење и у другим деловима
Општине. Локална самоуправа наставила је
разговоре око радова на изградњи насипа на
Дрини, које ће финансирати ЕУ, а који ће решити проблем изливања ове реке.

18. Рума

Обнова сеоских домова културе
Општина Рума започела је израду Локалног
акционог плана за унапређење положаја Рома.
Одржан је први састанак Комисије за израду
плана, дефинисана је методологија, стечен је
прецизан увид у тренутну ситуацију, а дефинисани су и специфични циљеви – становање,
образовање, запошљавање, здравствена и
социјална заштита, култура, информисање и
развој цивилног сектора. У Жарковцу је око
пола милиона динара уложено у обнову Дома
културе и ресторана, који је у власништву ФК
„Напредак“, а у Краљевцима максимално је искоришћено пола милиона динара за промену
расвете, замену врата и пресвлачење столица
у Дому културе. Према речима Слађана Манчића, председника Општине, сличне акције
настављају се у другим селима.

19. Србобран

Нови председник СО
На седници СО, 11.фебруара, СНС ушла је
у локалну власт и прикључила се досадашњој

Србобран

20. Чајетина

21. Осечина

Квиз знања „Агрокараван“
Туристичка организација „Подгорина“ Осечина, у сарадњи са Институтом за ратарство
и повртарство „НС семе Нови Сад“, организовала је међуопштинско такмичење у квизу
знања „Агрокараван“. Такмичари из Љубовије,
Крупња, Коцељеве и Осечине надметали су се
у знању из ратарства и повртарства, а посетиоци су добили бројне корисне савете из ових области. Иститут „НС семе“ је за сваког посетиоца обезбедо пригодан поклон, а у даљи круг
прошли су такмичари из Осечине и Крупња.

22. Трстеник

Трибина „Борба против корупције“
Савет за борбу против корупције СНС одржао је изузетно посећену трибину у ОО СНС
Трстеник, коју је отворио председник ОО СНС,
Милић Павловић. Окупљеним члановима и
симпатизерима СНС обратили су се координатор Савета, Угљеша Мрдић, и чланови Савета,
Србислав Филиповић и Никола Јеленковић.
Грађани су имали прилику да члановима Савета поставе питања, која су углавном била везана за рад „Прве Петолетке“ и осталих институција у нашем граду.

23. Нови Сад

Трибине у приградским местима
Поред редовних активности ГО СНС Нови
Сад, свечано су обележени Дан града и 73. годишњица новосадске рације. Наши активисти
редовно, сваког викенда, разговарају са грађанима на различитим локацијама, а Савет за
пољопривреду организује трибине у приградским местима са тематиком која интересује
пољопривреднике.

24. Тител

Новцем од казни полицији купили возила
Општина Тител је новцем од наплаћених
казни за саобраћајне прекршаје (близу 2,6 млиона динара) локалној полицији набавила два
нова аутомобила марке „шкода фабиа“. Кључеве аутомобила полицији уручио је председник
Општине, мр Драган Божић, приликом посете
државног секретара МУП-а, Милосава Миличковића, Тителу. Пријему су присуствовали и
начелник ПУ Нови Сад, Синиша Радаковић, и
начелник Полицијске станице Тител, Драган
Ђорђић.

25. Ивањица

Припрема унутарстраначких избора
Повереништво СНС у Ивањици појачало је
активности на терену и почело је одржавање
састанака по МО, којима присуствује и повереник. Повереништво је, после избора за чланове
Савета у МЗ, на којима је постигнут завидан резултат, прешло на припремање унутарстраначких избора. Свакога дана богатимо чланство
новим људима, младим образованим, енергичним и жељним рада, али и искусним домаћинима и успешним привредницима.

26. Варварин

Поклони за особе са сметњама у развоју
Посланик у Скупштини Србије и повереник
ОО СНС Варварин, др Виолета Лутовац, посетила је Дневни боравак за децу, младе и старије
са сметњама у развоју, и корисницима уручила
пригодне поклоне.

27. Пећинци

Нова кућа за породицу Обрежа
Председница Општине, Дубравка Ковачевић
Суботички, уручила је решење о додели пола
милиона динара помоћи, у грађевинском материјалу, за изградњу нове куће Душку Грковићу,
самохраном оцу из Обрежа, који, са троје деце
и старом мајком, живи у трошној кући. Повереник пећиначког ОО СНС, Милорад Пантић, овој
петочланој породици, у име Странке, поклонио
је пакете одеће и обуће, вредне 50.000 динара.
Недавно је локална самоуправа у Пећинцима
финансирала и изградњу куће ромској породици из Доњег Товарника, која је изгубила дете у
трагичном пожару.

28. Дољевац

Прављење и подела флајера
Савет за популацију, уз подршку Форума
жена и активиста МО Шаиновац, обележило
је Међународни дан социјалне правде, делећи
флајере које су чланови сами направили у креативној радионици. Савет за економију одржао
је трибину „Савремена пољопривреда“, на којој

Дољевац
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Признање за председника Николића
Председник Републике Србије, Томислав Николић,
проглашен је за протектора Европске академије
наука и уметности, на свечаности поводом 25 година
постојања ове истакнуте институције, која подстиче
европску сарадњу.

„Почаст примам као однос
поштовања интелектуалаца
европског континента према
историjи науке и академизма
Србиjе, али и као обећање да
ћемо у будућности jеднаком
вољом подизати стандарде
знања, креативности, научних
достигнућа“.
Томислав Николић

СНС ПАНОРАМА
је координатор Савета, Горан Васковић, окупио
стручњаке који су присутнима настојали да понуде конкретне одговоре на питања о регистрацији или пререгистрацији индивидуалних
пољопривредних газдинстава, а разговарало
се и о узгоју конкретних пољоприврних култура. Активисти Форума омладине, предвођени
координаторком Александром Вељковић, делили су нови број „СНС Информатора“ и разговарали са мештанима села Орљане.

29. Горњи Милановац
Шанса за развој овчарства
Општину Горњи Милановац посетио је Марио Русо, председник италијанске компаније
„Тоскана Формађи“, са којим је разговарала
председница СО, Јадранка Достанић. Амбасада
Италије и Привредна комора Србије одабрали
су Горњи Милановац за општину у којој би се
могла реализовати инвестиција италијанске
комапније заинтересоване за производњу прерађевина од овчијег млека. Почетна идеја била
је да се у Србији откупљује овчије млеко и да се
транспортује у Италију на даљу прераду, а крајни циљ је отварање фабрике за прераду млека
и производњу сирева за тржиште ЕУ и Русије.
Према речима представника ветеринарске
струке и ПКС, аутохтона раса оваца могла би
се оплеменити да даје више млека, а постоји и
могућност увоза млечних оваца из Италије и
Француске. Гости су посетили млекаре „Бодри“

у Такову и „Промлек“ у Прањанима, а Марио
Русо разговарао је и са народним послаником
Дејаном Ковачевићем. Зоран Пантовић (СНС),
директор О.Ш. „Иво Андрић“ у Прањанима,
свакодневно аутом вози четворо ученика до
школе удаљене више од девет километара.
Повереник ОО СНС, Драган Арсић, повереник
МО Горњи Милановац 5, Александар Јевтовић,
и члан ОО, Владан Вујовић, посетили су породицу Станка Даниловића и уручили им пакет са
опремом за дете и средствима за хигијену.

30. Пожаревац

Оцена рада градских функционера
У ГО Пожаревац оцењиван је рад градских
функционера изабраних на предлог Странке. У
складу са политиком СНС, значајан број директора ЈП и установа, које смо предложили,јесу
ванстраначке личности. СНС је једина странка
у Пожаревцу која се одговорно односи према носиоцима јавних функција и оцењује их у
складу са резултатима рада.

31. Костолац

Радимо на конкретним пројектима
У Градској општини Костолац, где СНС има
апсолутну већину у СО, дошло је до промене
неких носиоца јавних функција и сада се под
лупом налазе новоизабрани функционери. Истовремено, инсистира се на повећаном обиму
инвестиција и њиховој реализацији у конкретне пројекте у корист грађана.

32. Ковачица
Кривична пријава против покрајинске
власти
Поднета је кривична пријава против Бојана
Пајтића, Драгослава Петровића и одговорних лица ПД „Глобус ауто“ из Дебељаче, јер
се сумња да је покрајински буџет оштећен за
633.394 евра. Наиме, власнику фирме Покрајина је 2008. исплатила субвенцију за отварање
погона нове технологије, али он никад није отворен, само је за тај новац купљен један возић.
Чланице Уније жена, Весна Пал Дудаш, Гизела
Гарај, Ана Књазовиц и Слађана Саванов обишле
су породицу Валерије Силађи, са шесторо деце,
којој је изгорела кућа у Дебељачи. Њима је МЗ
Дебељача дала на коришћење кућу, а представнице Уније жена донеле су гардеробу и
обећале да ће и даље помагати. Представници
ОО СНС Ковачица, Зоран Саванов и Јан Корењ
присуствовали су предавању Милана Стевановића, вође Едукативног центра ИО СНС, у Београду. Поводом Дана матерњег језика, Ковачицу су посетили Маја Гојковић, председница
Народне скупштине, и Зоран Тасић, начелник
Јужнобанатског управног округа, који су присуствовали и састанку ОО СНС Ковачица. Маја
Гојковић и Едвард Кукан, председавајући Парламентарне групе за Србију у Европском парламенту, отоврили су изложбу „Осликане тикве
- Панонска минијатура“.
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33. Лајковац

Обнова вртића и школа
Општинска управа уплатила је 3,5 милиона
динара за стипендирање 104 лајковачка студента државних високих школа и факултета,
са просеком преко 7,5. Почела је реконструкција нове деонице улице Боје Марковића,
чиме се завршава модернизација ове значајне
саобраћајнице, од Аутобуске станице до Милановића рампе. Ускоро почиње бушење бунара
у близини стадиона ФК „Задругар“, из којег ће
се техничком водом напајати четири фудбалска терена. У току је чишћење канала другог и
трећег реда на читавој територији Општине, у
циљу превенције поплава. ТО Лајковац представила се на Међународном сајму туризма
Београду. Општина је била домаћин радног
састанка Друштва воденичара Србије. Припрема се тендерска документација како би вртић
Лептирић добио нове просторије и кухињу.
Планирана је реконструкција фасаде и крова
на старом делу О.Ш. „Миле Дубљевић“, а стекли су се услови за окончање вишегодишњег
процеса везаног за школу „Димитрије Туцовић“
у Јабучју. Буџетом су планирана средства и за
завршетак уређења школе „Миле Дубљевић“ у
Ратковцу и подручним одељењима.

34. Ада - Мол

Пакети за социјално угрожене
Активисти ОО СНС Ада-Мол поделили су
пакете прехрамбених производа за социјално
угрожене чланове Странке. Редовно одржавамо седнице ОО и свих МО. На штанду смо
разговарали са суграђанима, делили „СНС Информатор“ и учлањивали нове чланове.

рији наше Општине. Састанку су присуствовали
представници свих министарстава и представник ЈП Путеви Србије. Формирали смо Форум
жена, чији је задатак да допринесе побољшању
положаја жена у областима предузетништва,
здравства, образовања, а том приликом наша
гошћа била је Миа Костић, председница новосадског Форума жена.

37. Зрењанин

Напори за лакше запошљавање младих
На изборима за савете и надзорне одборе
у МЗ, СНС је убедљиво победила, освојивши
више од 80 одсто мандата. Апсолутна победа
освојена је у МЗ Болнице-Берберско, Соња Маринковић, Елемир и Лазарево. Министар Жељко
Сертић, приликом недавне посете Зрењанину,
похвалио напоре локалне самоуправе, инфраструктурно опремање индустријске зоне, рад
канцеларије која је инвеститорима на располагању 24 часа, сарадњу са Техничким факултетом „Михајло Пупин“ и НСЗ у циљу лакшег
запошљавања младих.Град планира да у 2015.
издвоји 40 милиона динара, четири милиона
више него претходне године, за финансирање
јавних радова, стручне праксе... Чланица Градског већа, Златана Анкић, истакла је да се већ
три године организује бесплатна „Школица
спорта“, да ће и ове године бити одржана школа пливања на градском базену и Балканијада у
џудоу, а да се планира изградња голф терена и
Параолимпијског центра.

38. Ћуприја

Реконструкција водоводне мреже
Наставља се реконструкција водоводне мреже, уклањају се азбестне и постављају ПВЦ
цеви. За овај посао опредељено је милион и
по евра, од укупно четири милиона, колико је
обезбеђено кредитним аранжманом са немачком развојном банком КФВ. Преосталих 2,5
милиона евра биће уложено у реконструкцију
фабрике воде „Бресје“, која безмало читаву
Општину снабдева пијаћом водом.

Посета заменика амбасадора САД
ОО СНС Ћуприја и Савет за борбу против
корупције СНС одржали су трибину на тему
борбе против корупције, на којој су говорили
Угљеша Мрдић, Никола Јеленковић, Србислав
Филиповић и председник Општине, Нинослав
Ерић. Захваљујући партнерству Владе САД и
Фонда Б92, породилишту Опште болнице у
Ћуприји уручена је медицинска опрема вредна
око три милиона динара. Заменик америчког
амбасадора у Србији, Гордон Дугуд, посетио је
нашу Општину и са председником Ерићем разговарао о развојним пројектима и предностима
ћупријске Општине.

Састанак са министарком Михајловић
Под покровитељством Општине, МЗ Нештин
и Удружења виноградара и воћара из Нештина, одржана је традиционална манифестација
„Свети Трифун - Дани вина 2015“, којој је присуствовао и председник Општине, Александар
Ђедовац. Министарка Зорана Михајловић разговарала је са председником Ђедовцем и са
председником СО, Митом Лачанским, о решавању инфраструктурних проблема на терито-

Договори о градњи нових путева
Већ трећу годину, прибојска локална самоуправа, уместо славља за Дан општине, новац
улаже у набавку медицинских апарата или
студијска путовања најбољих ученика. Прибојска болница је тако добила апарат којим се
безболно утврђује да ли бебе имају жутицу,
инкубатор, фото-лампу... Из општинског буџета, два милиона динара намењено је трећем и
четвртом покушају вештачке оплодње, а уско-

35. Алексинац

36. Бачка Паланка

39. Прибој

Ужице

Прибој

Ада Мол
ро ће прибојски ученици отпутовати у Женеву
и посетити Церн. Прибој су посетили директор
Путева Србије, Зоран Дробњак, и директор
Путева Ужице, Сабахудин Козица, а са њима
је разговарао председник Општине, Лазар Рвовић, о решавању проблема путне инфраструктуре. Током ове школске године предвиђено је
десет стипендија за најбоље студенте. Прибој
ускоро добија тартан стазу, чиме ће атлетичари добити боље услове за тренирање. У циљу
боље доступности здравствене заштите, ДЗ
омогућио је заказивање контролних прегледа
код изабраних лекара.

40. Ужице

Стипендије за усавршавање у Јапану
Чланови Савета за здравство подржали су
још једну акцију бесплатних, превентивних
лекарских прегледа за грађане Горјана и Крваваца. Аеродром „Поникве“ добио 8,8 милиона
динара донације од Директората цивилног
ваздухопловства и компјутерску опрему и возило од аеродрома „Никола Тесла“. Амбасада
Јапана позвала је младе Ужичане, матуранте
средњих школа и дипломце факултета, да се
пријаве за доделу стипендије за петогодишње
усавршавање у Јапану. У канцеларији Делегације ЕУ одржан је састанак на тему реализације
стратешког пројекта „Тунел Кадињача“, на ком
је договорено да генерални пројекат тунела
између Ужица и Бајине Баште буде завршен до
октобра 2015. Представници турске компаније
„Милкса“ посетили су Ужице и представили
пројекат изградње фарми коза. Руководилац
пројекта, Ајбар Улуџа рекао је да је њихов задатак да изграде фарме, обезбеде матична
стада и технологију, а да ће, након тога, тражити заинтересоване банке које би кредитирале фармере. Поводом Светског дана цивилне
заштите, одржана је свечана седница Градског
штаба за ванредне ситуације, пријем у кабинету градоначелника и подела захвалница.

41. Ваљево

Састанци и акције
Омладинци нашег ГО, на челу са Бојаном
Поповићем, делили су „СНС Информатор“ и
разговарали са суграђанима. Редовни састанци
МО, као и попис активног и пасивног чланства,
и осмишљавање бројних акција, сигуран су
знак да су предстојећи, унутарстраначки избори изузетно озбиљно схваћени. Др Слободан
Гвозденовић, повереник ГО и народни посланик, изразио је наду да ће избори додатно очврснути ваљевски одбор напредњака.

42. Кањижа

Трибина у МЗ Хоргош
ОО СНС Кањижа одржао је трибину у МЗ
Хоргош, на тему плана за предстојеће покрајин-
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Аранђеловац

43. Љубовија

Склањање шљунка са ораница
Општину Љубовија посетиo je министар Велимир Илић и са општинским руководством
разговарао о отклањању штете од поплава, поправци оштећених путева и мостова у
Трешњици и Љубовиђи. Посебна пажња посвећена је уклањању шљунка са пољопривредног земљишта, за шта Општина нема потребну
механизацију, а проблем је нужно решити због
пролећне сетве. Министар Илић обећао је помоћ у механизацији, као и у реализацији пројекта колектора у руднику Велики мајдан.

44. Врбас

Захвалнице за хуманост
Председник Општине, др Братислав Кажић,
уручио је захвалнице Црвеног крста предузећима и удружењима грађана који су помагали угроженим породицама у поплављеним
подручјима. Црвени крст Врбас, уз подршку
локалне самоуправе, волонтерима се захвалио
организовањем излета у Кањижу, а током овог
месеца захвалнице ће добити и грађани.

45. Сурдулица

Осуда јавног иступања Тончева
ОО СНС Сурдулица најоштрије осуђујe јавно
иступање Новице Тончева, народног посланика СПС, у коме, по ко зна који пут, напада Владу
Србије, устремивши се овај пут на борбу против
корупције и криминала, коју припадници МУП
спроводе у Пчињском округу. Тончев је у једном
дневном листу рекао да су ухапшени челници
ФК „Радник“ из Сурдулице, иначе осумњичени за утају пореза, поштени људи и да је реч о
монтираним и намештеним поступцима, отворено нападајући органе Тужилаштва и Пореске управе. Питамо посланика Тончева, у ком
својству оцењује нечију кривичну одговорност
и рад државних органа, и зашто врши притисак
на судство и полицију?

46. Жабаљ

Отворена канцеларија МО Госпођинци
Чланови и активисти МО Чуруг, Жабаљ,
Ђурђево и Госпођинци континуирано се труде
да буду у што ближем контакту са суграђанима,
како бисмо помогли да се унапреди квалитет
живота у нашој Општини. Отворена је канцеларија МО Госпођинци, месту у коме СНС, од оснивања, бележи најбољи рејтинг. Чланови МО
Госпођинци организовали су прославу Светог
Трифуна, разговарали са мештанима у центру
села и обрадовали их пригодним поклончићима. Организовали смо и сусрет грађана са председником и члановима Савета МЗ и секретарем
МЗ Госпођинци.

47. Бољевац

Радови на канализационој мрежи
ОО СНС Бољевац добио је поверенике у
свих 25 МО на територији Општине, чиме су
створени услови за покретање поступка за
одржавање Изборне скупштине, након добијања сагласности од ИО СНС. Радило се на
стварању услова за израду канализације у улицама где мрежа није постојала. Завршетак канализације очекује се у насељу Илинско брдо,
Зајечарској, Валакоњској и улици Драгише
Петровића. Завршава се пројектна документација за постројење за пречишћавање отпадних

вода, а ускоро би требало да почне и градња
постројења.

48. Гаџин Хан

Очни прегледи за мештане села
ОО СНС Гаџин Хан и очна кућа „Соко“
из Ниша, чији је власник и донатор др Горан Здравковић,подржали су другу акцију
бесплатних офталмолошких прегледа и поделу бесплатних наочара у селима Сопотница,
Овсињинац и Калетинац. Прегледана су 142
мештана и подељено исто толико наочара.

49. Косовска Каменица

Прилози за поправку прилаза мостовима
ОО СНС Косовска Каменица организовао је
прикупљање добровољних прилога међу чланством, како би се поправили путеви у селима
Доње и Горње Мочаре, оштећени у недавним
поплавама. Прикупљено је 40.000 динара,
којима ће се поправити прилази мостовима.

50. Житиште

Субвенције за запошљавање
Локални савет за запошљавање расписао је
јавни позив послодавцима за доделу субвенција и отварање нових радних места у 2015.
За сваког новозапосленог радника, Општина
субвенционише послодавце са по 300.000
динара, а за ову намену опредељено је 10 милиона динара из општинског буџета. Општинско веће је донело одлуку да се у 2015. свакој
незапосленој породиљи, поред помоћи за све
новорођене бебе, исплати још 20.000 динара.
Општина ће сносити и трошкове превоза за све
средњошколце. Повереништво ОО СНС редовно одржава састанке и припрема се за унутарстраначке изборе.

51. Аранђеловац

Пројекти за развој туризма
Одржавањем тродневних „Сретењских свечаности“, обележен је Дан државности, у Орашцу,
у Марићевића јарузи. У просторијама ТОС у Београду, одржана је медијска презентација Општине Аранђеловац, а на Сајму туризма, први пут на
централном штанду, ТО Аранђеловца представила је туристичку понуду нашег града. Министар
туризма, Расим Љајић, обишао је штанд Буковичке Бање и најавио конкурсе и средства Министарства за развој туризма. Рукометашице „Књаз Милоша“, први пут у својој историји, пласирале су се
у четвртфинале „Челенџ купа Европе“. Народна
библиотека „Свети Сава“, поводом Дана библиотеке, организовала је представљање романа Иве
Андрића. Председник Радовић учествовао је на
семинару у Холандији, у оквиру пројекта „Програм за лидере“, који финансира ЕУ.

52. Чока

Добровољно давање крви
Активисти ОО СНС Чока придружили су се
акцији добровољног давања крви у Црвеном
крсту у Чоки, показавши још једном хуманост и
жељу да помогну.

53. Краљево

Отворена нова Хала спортова
Министарка Зорана Михајловић отворила
је нову Халу спортова у Краљеву, која ће омогућити младима да се активније баве спротом.
Током обиласка Аеродрома „Морава“ у Лађевцима, министарка је оценила да отварање
аеродрома и за цивилне летове доприноси
развоју туризма и привреде. Министарка се
у седишту Рашког управног округа састала са

народним посланицима, градоначелницима и
председницима општина. Највише речи било
је о Аеродорму „Морава“, аутопуту Прељина
– Појате и Коридору 11, а иницијатор састанка био је начелник Рашког округа и повереник
за Краљево, Небојша Симовић. Краљево је, на
овом састанку, добило пуну подршку за урбану
регенерацију Доситејеве улице, санацију надвожњака у улици Војводе Степе и изградњу
кружног тока. Повереништво је наставило да
се припрема за страначке изборе.

54. Бајина Башта

Психосоцијална подршка за децу
На иницијативу Центра за социјални рад,
покренута је сарадња са Супер бус тимом,
невладином организацијом СОС дечија села
Србије, у оквиру пројекта Хитне помоћи поплављеним подручјима у Србији – Сигуран свет за
децу. Радионице су одржане у четири школе
у нашој Општини, а циљ им је да се деци из
поплављених крајева пружи психосоцијална
подршка.

55. Баточина

Поражавајући резултати локалне власти
Активисти ОО СНС Баточина поделили су
суграђанима више стотина летака у којима смо
објединили поражавајуће резултате локалне
самоуправе, предвођене ДС-ом, током 11 година владавине. За то време, имали смо само једну озбиљну инвестицију, али је зато уништено
ЈКП „7. јули“, остао је огроман број најављених,
али никад реализованих пројеката, као и прекорачење кредитног задуживања Општине и
кршење Закона о јавном дугу, а посебно нерационално трошење новца из буџета, због чега
је хитно потребна смена локалне власти.

56. Параћин

Помоћ најстаријим суграђанима
Активисти ОО СНС Параћин, кроз читав низ
акција, труде се да подигну свест чланова о
сталној потреби да сложно помажемо онима
којима је помоћ најпотребнија. Групе омладинаца, у сваком МО, старијим особама свакодневно набављају намирнице и припремају
огрев. Подржали смо и акцију у којој се, једном
недељно, члановима и симпатизерима Странке
провера крвни притисак.

57. Љиг

Пројекат „Пожели жељу“
Захваљујући председнику Општине, Драгану Лазаревићу, из локалног буџета за
пољопривреду је издвојено око 17 милиона динара, а пољопривредници су добили прилику
да отпутују у Аустрију и Немачку, где су усавршили знање, које ће применити у својим домаћинствима и тако побољшати производњу.
Амбасадор Сувереног војног малтешког реда
у Београду, Алберто Ди Лука, посетио је Љиг
и покренуо пројекат „Пожели жељу“, у оквиру којег деца могу да пожеле поклон или да
отпутују негде. Организација „ИДЦ Србија“,
у сарадњи са аустријском фирмом „АСБ“ и
локалном самоуправом, наставља са пројектом „Реконструкција пољопривреде у љишкој Oпштини“. Пројекат обухвата пружање
помоћи угроженим домаћинствима у мајским
поплавама, а организација је доделила стеоне
јунице у МЗ Моравци, Дићи, Пољанице. Следећа фаза је чишћење парцела од поплавних
наноса, а затим и куповина семена луцерке и
кукуруза.

Наставак на 24. страни

ске, локалне и изборе за МЗ. Грађани су активно учествовали у раду трибине, постављали
питања и давали мишљење о раду ОО СНС.
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Посета Ан Брасер
Председница Народне
скупштине, Маја Гојковић,
састала се са председницом
Парламентарне скупштине
Савета Европе, Ан Брасер, која
је боравила у посети Србији.
Брасерова се обратила народним посланицима на посебној
седници и захвалила се Србији
на напорима за успостављање
регионалне стабилности.
Председница Гојковић истакла
је значај парламентране
сарадње и нагласила да је делегација
Србије једна од најактивнијих у ПС СЕ.

НАРОДНА БАНКА

Међу државама са најнижом инфлацијом
Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, рекла је да је руководство НБС успело да одржи финансијску стабилност, и инфлацију на ниском и стабилном нивоу. „Србија је раније била рекордер са инфлацијом од
око 12 одсто. Србија је данас у групи од 31 европске земље са ниском инфлацијом и дефлацијом, што је важно за предвидивост и извесност пословања
привреде. Постали смо плодно тло за инвестиције, а на нама је да обезбедимо услове да оне пристигну“, каже гувернер Табаковић.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ОДБРАНА

Посета мировњацима
Министар одбране, Братислав Гашић, разговарао је са
специјалним представником генералног секретара УН, Бабакаром Гајом, о активностима мировних снага у мисији МИНУСКА у Централноафричкој Републици. Гашић је упознао
Гаја са ангажовањем припадника Министарства одбране и
Војске Србије у 11 мултинационалних операција УН и ЕУ, и
истакао да ће Србија наставити да пружа активан допринос
очувању међународног мира и безбедности.

ГРАЂЕВИНА

Радна група за ванредне ситуације
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
које предводи Зорана Михајловић, образовало је Радну групу за
координацију послова заштите и спасавања у случају ванредне ситуације у Србији. Радну групу чине државни секретари, помоћници
министра и оперативци који су у свакодневном контакту са предузећима и институцијама преко којих стижу информације са терена.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Подршка реформама

Министарка Јадранка Јоксимовић, која је присуствовала у
Стразбуру усвајању резолуције
ЕП о напретку Србије, истакла
је да је у тој институцији вођена
позитивна дебата о нашој земљи.
„Добили смо подршку са свих
страна, а реформски процес у Србији препознат је као најважнији
елемент који би требало да доведе до отварања поглавља током ове године“, истакла је министарка Јоксимовић.

ПОЛИЦИЈА

Улагање
у људе
и технику
Mинистар
унутарашњих
послова, др Небоjша Стефановић, обишао jе на
аеродрому „Никола Tесла” припаднике Граничне полициjе, коjи раде
на систему за контролу докумената,
а који су уз помоћ амбасада Француске и Немачке завршили одговараjућу обуку, и наjавио да ће MУП
и даље наставити да улаже у обуку
људи и савремену технику. „Прошле
године је на српским границама
откривено око 400 лажних страних
докумената, од чега четвртина на
београдском аеродрому“, истакао је
министар Стефановић.

ПРАВДА

Оснивање истражних тимова
Србија ће, уз подршку италијанских стручњака, обучити експерте за
финансијску форензику, у циљу сузбијања привредног и финансијског криминала, што је предвиђено Стратегијом истрага финансијског криминала
2015 - 2016. Министар Никола Селаковић најавио је оснивање истражних
тимова у сва четири апелациона тужилаштва у Србији, на чијем ће челу
бити тужилац, а чиниће их полицајци, представници Пореске управе, Управе царина, Управе за спречавање прања новца, фијансијски форензичари...

СПОРТ

Млади на пракси у успешним команијама
Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, и председник Српске асоцијације менаџера, Милан Петровић, потписали су Меморандум о сарадњи којим ће стипендистима Фонда
за младе таленте бити омогућено обављање стручне праксе
у компанијама, чланицама САМ-а. Меморандум је потписан
у оквиру Сајма запошљавања, на којем је 350 младих добило
шансу за посао у више од 30 компанија окупљених у САМ-а.

ЗДРАВЉЕ

Стиже гама нож
Клинички центар Србије добиће апарат гама
нож, захваљујући коме ће неурохирурзи обављати компликоване операције тумора на мозгу,
а пацијенти више неће морати да одлазе у иностранство. „Потписали смо уговор са компанијом
„Електа“ из Шведске, која се обавезала да допреми апарат и изгради посебну просторију за њега.
Медицинаре који ће радити на апарату највероватније ће
ићи на обуку у Чешку“, истакао је министар Лончар.
Припремила Верица Сокић
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

Александар Вучић са малишанима у вртићу „Звончица”

Отворен вртић
и фискултурна сала
П

ремијер Србије, Александар Вучић, и градоначелник Београда, Синиша Мали, отворили су фискултурну салу у Првој обреновачкој
основној школи. Ова школа обновљена је након поплава, а сада је,
први пут за 191 годину постојања, добила и простор у којем ђаци могу да
се баве спортом.
Премијера Вучића дочекали су ученици, наставници и руководство школе, са којима је разговарао о коришћењу новог простора, који се састоји
од фискултурне сале, мушке и женске свлачионице, туш кабине, кабинета... Радове на фискултурној сали изводило је Привредно друштво „Фербилд“ из Београда, а њихова вредност је 92,5 милиона динара.
Приликом обиласка сале, премијер је једног ученика изазвао на партију
баскета, а потом је у насељу Стублине отворио и новоизграђени вртић
„Звончица“.
Иницијативу за изградњу вртића покренула је група мештана још 2008.
године, а радови су почели тек 2012. године. Површина вртића је око
1.700 квадрата, може да прими 200 деце, а у њему ће боравити малишани
из Стублина, Великог Поља, Пиромана и Трстенице. Трошкови изградње
били су око 300 милиона динара, а финансирала их је Агенција за инвестиције и становање Града Београда.

Партија баскета са премијером у Првој
обреновачкој основној школи
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Седница Председништва СНС

Србију нико неће
вратити у прошлост
Ц

иљ нам jе да донесемо бољитак
за наш народ, да Србиjа буде модерна земља, демократски устроjена,
уређена и уверен сам да ћемо у том
послу успети, и да побеђуjемо све оне
коjима jе успех да ствари врате у прошлост, да Србиjом управљаjу таjкунско
мафиjашки кланови, као што су управљали, од Земунског до Mишковићевог клана, рекао jе председник СНС,
Александар Вучић, на конференциjи
за новинаре, одржаној после седнице
Председништва СНС, 16. марта.
На седници је било речи о унутар-

страначким изборима, реконструкциjи Владе, али и о томе како унапредити рад Странке. Председник Вучић
истакао је да постоје чврсти докази
да се различити таjкунски лобиjи
боре за промену власти у Србиjи, односно да врате стари систем не би ли
наставили пљачку земље.
„Договорили смо се да страначке
изборе завршимо у наредних два, до
два и по месеца, то ће бити веома
важно да бисмо, као Странка, били
спремни за изборе на покраjинском,
локалном нивоу и на териториjи Ср-

биjе“, рекао jе председник Вучић.
Он jе истакао принцип одговорности, озбиљности и посвећености у
раду, као основни принцип рада СНС,
и нагласио да ће због тога бити и
промена на унутрашњем нивоу. Према
његовим речима, за реконструкциjу
Владе постоjе четири сценариjа: да
дође до промене коалиционих снага,
да дође до значаjних промена у СНС,
да се промене десе на челу Владе, или
да не буде никаквих промена до децембра, већ да се сачекају покраjински и локални избори.

Семинар о
јавном наступу
М

илан Стевановић, члан Извршног одбора СНС,
одржао је, у прес сали СНС, семинар којем је присуствовало више од 60 активиста из савета за информисање општинских и градских одбора СНС са територије
Војводине. Тема интерактивног скупа била је побољшање
медијске платформе и преношење искуства у теоријском и
практичном облику, у циљу одржавања позитивног имиџа
Странке. У првом делу семинара, Стевановић је предавао
о новинарској филозофији и карактеристикама медијских
догађаја, док је у другом делу одржана симулација конференције за медије, у којој су учесници, у својству новинара,
постављали питања својим колегама. Учесница семинара
Вања Лучић, из Савета за информисање ГО СНС Зрењанин, каже да на семинару научила да, током јавног наступа, политички говор мора бити обојен различитим разго-

ворним стиловима и говорним жанровима, и поткрепљен
релевантним подацима и информацијама. „Добили смо
мноштво информација које ћемо пренети на рад својих
савета, колега и функционера, и тако побољшати њихов
јавни наступ“, истакла је Лучићева.
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СНС И ИНТЕРНЕТ

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Укључи се у промоцију
СНС на интернету!

Страница активиста СНС на Фејсбуку

У

организацији Службе за информисање Српске напредне
странке, бројни волонтери, широм Србије, свакодневно
учествују у интернет промоцији програма и рада Српске
напредне странке, и представљању активности њеног председника и премијера Владе Републике Србије, Александра Вучића.
Служба за информисање захваљује се нашим волонтерима на вредном и посвећеном раду. Посебан допринос раду
Странке, између осталих, дали су активисти градских одбора
Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац.... Позивамо све чланове

и симпатизере да нам се прикључе и да, својим залагањем,
допринесу још бољој промоцији рада Српске напредне странке на интернету.
Подсећамо активисте СНС да све актуелне информације из
својих општинских и градских одбора могу да постављају на
Фејсбук страници „Тим за будућност у коју верујемо“ facebook.
com/SvomSnagom, и тако, представљајући свој рад, допринесу
бољој информисаности свих чланова СНС и других заинтересованих корисника друштвених мрежа.

100.000 пратилаца на Твитеру

З

ахваљујући свакодневној комуникацији на друштвеним мрежама, презентовању најновијих вести и актуелних фотографија, Твитер налог председника Српске
напредне странке и премијера Србије, Александра Вучића (@avucic), у тренутку писања овог текста, пратило
је више од 100.000 корисника ове друштвене мреже.
Председник Српске напредне странке одавно је на
Твитеру најпопуларнији политичар у региону, а уз

председника Републике Србије, Томислава Николића,
једини је политичар који има верификован и Твитер
и Фејсбук налог. Захваљујући управо верификацији
налога Александра Вучића од стране Твитера и Фејсбука, корисници друштвених мрежа недвосмислено
знају који су прави налози Александра Вучића, чиме се
онемогућавају разне злоупотребе коришћења имена
преседника СНС на друштвеним мрежама.
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СНС ПАНОРАМА
Сомбор

58. Темерин

Књиге на поклон библиотеци
На иницијативу ОО СНС Темерин, одржан је
састанак пољопривредника и представника локалне самоуправе, предвођене председником
Општине. Прикупљали смо књиге по МО, које
смо поклонили библиотеци у Темерину. Чланови
нашег ОО учествовали су у едукативном семинару у централи Странке, на тему јавних наступа.

59. Уб

Донација за Дом здравља
Убском ДЗ, који је претрпео штету у прошлогодишњим поплавама, Влада Јапана донирала је
рендген апарат. Почела је експропријација за Коп
„Радљево“. Корисник експропријације РБ „Колубара“ до сада је поднео 30 предлога за око 60
хектара земљишта предвиђеног за изузимање.
Настављени су радови на регулацији корита река
Уб и Тамнава. Општина Уб донела је одлуку о стипендирању 233 студента у школској 2014/2015.
години. У убској хали спортова одржан је завршни турнир Купа Србије у женској одбојци.

60. Бујановац

Разговори са привредницима
Општину Бујановац обишли су министар
привреде, Жељко Сертић, председник Привредне коморе Србије, Марко Чадеж, директор
Агенције за приватизацију, Љубомир Шубара,
и директор Фонда за развој. Гости су обишли
фабрику котлова за централно грејање „Мегал“
и фабрику за обраду стакла „Термо-Пан-Глас“,
а затим су се састали са привредницима из
Бујановца и Прешева. Истог дана,посетио нас
је и министар за рад и социјалну политику,
Александар Вулин, који је радницима фабрике
намештаја у стечају „Лагадо“ поделио новчану помоћ из Фонда солидарности. Свим овим
састанцима присуствовао је Ненад Митровић,
народни посланик из Бујановца.

61. Крушевац

Шанса за фабрику „14. октобар“
Делегација руских привредника, која је у
посети Крушевцу, заједно са градоначелником
Драгим Несторовићем, обишла је ИМК „14. октобар“. Привредници из Русије (Олег Олејник,
Владимир Муратов, Олег Исхутин, Дмитриј
Загрјадски...), као и бизнисмен Горан Ђорђевић, представник интернационалне еколошке
организације „Тера вива“ за Србију, заинтересовани су за сарадњу у области екологије. Они
послују са немачком компанијом "SCHUSTER
INGENEERING", која се бави постројењима за
рециклажу и прераду комуналног отпада. Разматрано је укључивање „14.октобра“ у ову врсту производње, по већ усвојеној технологији
немачке компаније. Договорено је да се крушевачкој фабрици достави техничка документација, на основу које би менаџмент предузећа
проценио своје производне могућности.

62. Велико Градиште

Пољопривредници на сајму
у Будимпешти
Повереник ОО СНС Велико Градиште, Златко
Шуловић, одржао је састанак у МО Средњево,
коме су, поред повереника МО, присуствовали
бројни чланови и локални функционери СНС. У
организацији Општине, која се труди да младе задржи на селу, пољопривредници из наше
Општине посетили су највећи мађарски сајам
пољопривреде и пољопривредних машина у
Будимпешти.

63. Житорађа

Субвенције за запошљавање
Општина Житорађа издвојила је 6,5 милиона динара за субвенционисање отварања 150
нових радних места, у сарадњи са немачком
компанијом „Леони“, произвођачем каблова,
који отвара нови погон у Малошишту. Према
речима Слађана Младеновића, председника
Општине и повереника ОО СНС, ове субвенције су профитабилно улагање јер ће, поред решавања егзистенције за 150 породица, новац, у
прве две године, кроз порезе и доприносе, бити
враћен у буџет. Он је истакао да је у јануару
2015. први пут у буџету Општине утврђен суфицит, што је резултат одговорноог приступа
управљању финансијама. Наставља се уређење
индустријске зоне у Вољчинцу за потенцијалне
инвеститоре.

64. Ириг

Убедљиво на изборима за савете МЗ
На изборима за савете пет МЗ у Општини
Ириг, СНС је убедљиво победила у свих пет
места (Ириг, Врдник, Ривица, К. Прњавор и
Шатринци), освојивши 26 од 31 места. На седници СО Ириг, сазваној на иницијативу нове
скупштинске већине, изабрано је ново Општинско веће и нови председник Општине, Стеван
Казимировић (СНС).

65. Бор

Оснивање сеоских клубова за младе
Представници Општине Бор присуствовали
су презентацији стручњака са Техничког факултета из Новог Сада, коју је организовала
Регионална агенција за развој Источне Србије, у вези са пројектом „Регионална депонија
Халово“. Култно место за окупљање младих
„Театар“ поново је почео да ради, после реновирања, а свечано отварање организовао је
Центар за културу. У току је обилазак сеоских
МЗ са циљем оснивања сеоских „теледомова“
и клубова за младе. Центар за културу организовао је свечану академију поводом обележавања Дана државности, а положени су и венци
на споменик погинулим ратницима. ТО Бор
имала је запажено представљање на Међународном сајму туризма у Београду. Сектор за
културу Влаха Центра за културу Општине Бор
организовао је, у Музеју рударства и металургије, програм којим је свечано обележен Међународни дан матерњег језика. Председник
Општине, Живорад Петровић, ненајављено је
посетио борски ДЗ и са руководством разговарао о актуелним проблемима, после одвајања
од болнице.

66. Сомбор

Дрва за најсиромашније
Чланови Савета за друштвене делатости ГО
СНС Сомбор обишли су две социјално угрожене породице Матијевић из Ранчева, и уручили
им хигијенске пакете, одећу, обућу и слаткише.
Активисти Савета за спорт и омладину и Савета за здравство подржали су акцију добровољног давања крви, која је имала одличан одзив.
После планске сече дрва у Роковачкој шумици,
око 100 кубних метара дрвне масе испоручује
се најугроженијим корисницима социјалне помоћи у граду и околним селима.

67. Чачак

Вода, струја и купатило за угрожене
Наши чланови, др Љиљана Миловановић и
Владимир Грујовић, МО Палилула и Младост

организовали су поделу пакетића за материјално најугроженију децу, поводом прославе
Светог Саве. Планирају се и бесплатни часови
енглеског и немачког језика за децу и родитеље
из овог дела града. Ангажовањем Савета МЗ и
Милована Глишића, дирекора Електродистрибуције Чачак, Лепосава Ђоковић, старица од
78 година из Придворице, добила је струјни
прикључак, а уз помоћ председника Савета МЗ,
Радојице Вуловића, и телевизор. Ангажовањем
чланова СНС, породица Недељковић из Мршинаца добила је воду и купатило. Активисти
СНС из Мршинаца, Слатине, Кукића, Липнице
и околних насеља прикупили су средства и изградили амбуланту у Слатини, ка којој гравитирају ова села. У селу Виљуша, радници ЈП Градац поправили су пут, оштећен у временским
непогодама.

68. Прокупље

Суфицит у пословању са иностранством
У организацији Савета за борбу против корупције СНС и ОО СНС Прокупље, одржана је
трибина „Борба против корупције“. У сарадњи
са Министарством здравља, ДЗ и Општом
болницом, почели су бесплатни мамографски
прегледи у циљу раног откривања карцинома
дојке. Општина је издвојила 200.000 динара за
уређење јавних степеништа и платоа. Обележено је 98 година од избијања Топличког устанка.
Према подацима Регионалне привредне коморе, током прошле године, предузећа у Топличком управном округу остварила су суфицит у
пословању са иностранством. Одржана је Оснивачка скупштина Удружења српско-француског пријатељства „Генерал Шарл Траније“.

69. Петровац на Млави

Разговори са пољопривредницима
Премијер Александар Вучић, приликом посете Међународном сајму туризма у Београду,
посетио је и заједнички штанд општина Браничевског округа, где су га дочекали Душко
Нединић, председник наше СО, и Саша Живојиновић, помоћник председника Општине.
На састанку ОО СНС Петровац на Млави, гости су били Александар Стојановић, директор
ПССС Пожаревац, и пољопривредници наше
Општине, а тема је била упознавање чланова са 18. Зимском школом за пољопривредне
произвођаче Браничевског управног округа.
Такође, разговарало се и о критеријумима за
остваривање права на субвенције за пољопривреднике.

70. Рашка

Агробизнис конференција
Чланови ОО СНС учествовали су у организовању Међународне агробизнис конференције на Копаонику. Покровитељ и организатор
скупа била је Општина Рашка, на челу са председником, Игњатом Ракитићем, и чланом Већа
за туризам, Зораном Јеленковићем. Унија жена
ОО СНС Рашка обележила је годину дана од
оснивања састанком на ком су сумирани досадашњи резултати. Омладина нашег ОО организовала је предавање поводом Дана државности, на ком су говориле историчарка уметности
Данијела Матовић и новинарка Душица Радоичић. Наши омладинци делили су „СНС Инфроматор“ на штанду у центру Рашке.

71. Крагујевац

Инвеститори из Палестине и Кувајта
У организацији Савета за информисање,
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Осмомартовско дружење народних посланика и активиста СНС са грађанима Шапца
одржана је уводна обука на тему „Односи са
медијима и јавни/медијски наступ“. ГО СНС,
путем конференције за медије, подржао је
предлог одлуке о поједностављивању начина
утврђивања висине доприноса за грађевинско
земљиште, а други корак је предлог да легализација буде јефтинија 30 до 70 одсто. Локална
власт ради на деблокади рачуна града, решавању нагомиланих обавеза према банкама,
исплати зарада запосленима у јавном сектору
које месецима касне... Градоначелник Радомир
Николић, са члановима Градског већа, организовао је пријем за амбасадора Палестине Њ.
Е. Мохамеда Набхана, конзула Талал Елзика,
Надера Салајмеха, председника Удружења
дипломираних студената некадашње СФРЈ, и
Насера Садија, инвеститора из Кувајта. Инвеститори из Кувајта и Палестине заинтересовани
су за замену уличне живине расвете ЛЕД расветом, аутобуску станицу, подземну гаражу и
управљање отпадом.

72. Ниш

Ново обданиште
Градоначелник Ниша, проф. др Зоран Перишић, отворио је обданиште „Пахуљица“ у насељу Никола Тесла, које ће моћи да прими 265
малишана, у оквиру 10 васпитних група. Радове
су, са по 40 милиона динара, финансирали Град
Ниш и држава, преко НИП-а. Поводом 8. марта, активисти ГО СНС Ниш делили су дамама
оригами цвеће и слаткише, а мушки активисти
помагали су суграђанкама око торби са пијаце.
У акцији је учествовао и др Зоран Перишић.

73. Врњачка Бања

Сарадња са Арапским бизнис клубом
Одржана је трибина „Борба против корупције“, на којој су говорили чланови Савета
за борбу против корупције, Јеленковић, Филиповић и Мрдић. Председник Општине, Бобан
Ђуровић, потписао је, на Међународном сајму
туризма, Протокол о сарадњи са Арапским бизнис клубом АСАДЕКА, у области здравственог
туризма и повезивања са потенцијалним инвеститорима. Штанд Врњачке Бање на Сајму посетили су министар Љајић и народни посланик
Зоран Бабић. Министарка Зорана Михајловић
одржала је састанак са представницима Рашког
округа. СО Врњачка Бања донела је Одлуку о
додели субвенције послодавцима за отварање
нових радних места у 2015. Председник Ђуровић добио је захвалницу због предузимања
превентивних мера током поплава. Из општинског буџета издвојено је скоро 600.000 динара

за Светосавске награде за талентоване ученике. Преуређени су хол и просторија за продају
и контролу перонских карата на Аутобуској
станици. Обележили смо Дан Црвеног крста Србије уручењем поклона деци ометеној у
развоју. Састанке су одржали чланови Савета
за здравство и Савета за правна питања, који
сваког четвртка пружају бесплатну правну помоћ грађанима.

74. Шабац

Цвеће за суграђанке
ГО СНС Шабац организовао је, поводом
Међународног дана жена, низ штандова у граду, приградском насељу Мајур и Мачванском
Прњавору. Посланици, Владимир Ђукановић,
Бобан Бирманчевић и Александар Перановић,
градски одборници и активисти, поделили су
суграђанкама руже и саднице разног воћа. Тим
поводом, посланик Ђукановић подсетио је да
су на најважнијим функцијама у нашој држави
жене, попут гувернерке НБС, потпредседнице
Владе, председнице Парламента, и апеловао
на жене да се масовније укључе у друштвенополитички живот. Током обележавања 8. марта, у СНС се, за само један дан, учланило више
десетина грађана. У просторијама Странке
приређен је коктел, којем су присуствовали народни посланици, координатори СНС и бројно
чланство и симпатизери. У оквиру реорганизације ГО, активисти су обавили велико спремање просторија. ГО СНС Шабац имао је низ
акција у сусрет изборима за Савет МЗ Мајур,
као и унутарстраначким изборима. Просторије
ГО СНС отворене су за грађане сваког дана, од
девет ујутро до касних вечерњих сати.

75. Кучево

ДЗ добио радиолога
Начелник Браничевског управног округа,
Александар Ђокић, посетио је Кучево, где се
разговарало о прекограничној сарадњи општина Браничевског округа са Румунијом. Општина Кучево учествовала је, други пут у оквиру
заједничког наступа у организацији Регионалне привредне коморе Пожаревац, на деветом
Међународном сајму етно хране и пића у Београду. Од почетка фебруара, у ДЗ Кучево свакодневно ради и радиолог, тако да пацијенти
сваког радног дана могу урадити ултра звук
штитне жлезде, дојке, стомака, мале карлице.
На састанку челних људи Општине и ПУ Кучево
донета је одлука о спровођењу пилот програма
„Полиција у локалној заједници“, што значи
да би родитељи могли ноћу, заједно са поли-

цијским патролама, да обилазе кафиће и ноћне
клубове. На 37. Међународном сајму туризма у
Београду, заједно са осталим општинама Браничевског округа, представила се и Општина
Кучево, која има све предуслове да постане једна од водећих у развоју спелеолошког и алтернативног туризма. На Збору грађана изабран
је нови Савет МЗ Кучево. Представници ПССС
Пожаревац, Института за кукруз „Земун поље“,
„Биофор система“ и расадника „Агро Макс“,
одржали су предавање о новим агротехничким
мерама у ратарству и воћарству.

76. Оџаци
Презентација за потенцијалне инвеститоре
Општина Оџаци једна је од 16 општина које
учествују у пројекту „Мисли глобално-при-

Оџаци
влачи локално“, чији је циљ представљање
инвестиционих потенцијала, а инвестиционе
локације представљене су квалитетном Power
Point презентацијом и страницом Invest In на
општинском сајту. МЗ Оџаци поставила је осам
нових канделабара на Тргу 22. октобра. Председник Општине, Душан Маријан, отворио је
нови, адаптиран архивски депо у склопу зграде Музеја, чиме су створени услови за складиштење вредних експоната из богате збирке.
У Раткову је завршено реновирање Дома културе, а МЗ Ратково је, након дугогодишњих проблема са одлагањем смећа, организовала одвожење смећа на оџачку депонију. Активисти МО
реконструисали су кров, поправљали столице,
столове и други инвентар у Дому културе у
Бачком Грачацу, а чистили су и снег са улица.
Активисти МО Каравуково, у сарадњи са МЗ
Каравуково, засадили су 400 неалергијских
садница тополе на делу пута Каравуково-Богојево.
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Грађани насеља Попове Баре и Борча добили су бесплатне
Активисти ОО СНС Сурчин на шаховском турниру који је
канте за одлагање комуналног отпада
организовао ОО СНС Земун
грађанима. Градоначелник Синиша Мали рада општинског руководства. Уз подрши министар Александрар Вулин положили ку Општине, Удружење педагога физичке
Нова трибина у Борчи
су камен темељац за нову зграду Центра културе организовало је спортска такмиНа иницијативу председника ГО СНС за социјални рад, где ће бити смештене и чења за ученике основних и средњих шкоБеоград, др Небојше Стефановића, одржа- филијале Фонда ПИО и РФЗО.
ла. Захваљујући Влади Јапана, у Центру за
на је још једна трибина у Борчи, на којој су
културу и спорт „Шумице“ лакиран је пар80.
Чукарица
функционери СНС, више од три сата, разкет на главном терену и репариран кров.
Чишћење
депоније
у
Радничкој
говарали са неколико стотина суграђана
На иницијативу Општине и грађана Руководство Општине упознало је диреко проблелима становника леве обале Дуторе вождовачких школа са плановима за
нава. Састанку су присуствовалии Горан Чукаричке падине, екипе ЈКП Градска 2015. годину, пре свега са санацијом ограчистоћа
чистиле
су
депонију
у
Радничкој
Весић, Александар Марковић, Драгомир
да зарад боље безбедности у школским
Петронијевић, Весна Ивић, Александар улици. Након уређења парка и теретане двориштима. Oдржана je презентација
Јовичић, Душан Рафаиловић... Такође, ак- на отвореном у Сремчици, и парка у Жар- поводом постављања водоводних цеви и
тивисти ГО СНС Београд делили су „СНС кову са простором за кућне љубимце, решавања дугогодишњег проблема за 50
Информатор“ у Кнез Михаиловој и разго- Општина је уредила и опремила простор
породица у улици Тимочки
испред МЗ у Рушњу. Обноварали са суграђанима.
пут у Рипњу, а на бројна пивљено је степениште у ули- У ОО СНС Звездара,
тања грађана одговарао је
78. Лазаревац
ци Богољуба Чукића, које Младеновац и Палипредседник Савић. На Сајму
Брига о здрављу суграђанки
је претило да се уруши. У
туризма представили смо се
ТО Општине Лазаревац и Удружење ви- неколико улица изграђене лула постављени су
видео презентацијом. Угоснара учествовали су на 37. Сајму туризма су рампе са рукодржачима координатори који
тили смо заменика градонаи представили туристичку понуду Лазаре- за старије особе и лица са имају задатак да
челника Кефалоније, Еванвца. Општина, у сарадњи са Градом Бео- инвалидитетом. Активисти оживе одборе
гелоса Кекатоса, града са
градом, после пуних 30 година, започела је ОО СНС Чукарица, на иникојим имамо дугогодишње
изградњу коловоза и тротоара са расветом цијативу Савета за хуманибратске односе. Жеља нам
у Видовданској улици. Ђацима у основним тарне активности, обишли
школама у Дудовцима и Рудовцима дони- су Љиљану Васиљевић, самохрану мајку је да се досадашња сарадња на пољу кулране су књиге. Фудбалским клубовима са са петоро деце, којој је кућа изгорела у туре, прошири и на економију, образовање
територије Општине донирана је спортска пожару, и донирали одећу, обућу, по- и туризам. ОО СНС Вождовац је распуштен, а за повереника је постављен Алекопрема. Заменик председника Општине, стељину, храну и хигијенске пакете.
сандар Савић, чиме смо се припремили за
Бојан Стевић, и ДЗ покренули су кампању
81. Нови Београд
унутарстраначке изборе.
о значају превентивних прегледа и раПосета Лединама
ног откривања рака дојке. Општина је, у
83. Савски венац
Oмладинци Савета за омладину ОО
сарадњи са МУП, организовала трибину
Разговор са грађанима
СНС
Нови
Београд
угостили
су
колеге
из
„Безбедност грађана“, на којој су грађани
У организацији Савета за омладину ОО
Савета
за
омладину
ГО
СНС
Бијељина,
и
имали прилику да постављају питања миСНС Савски венац, одржана је акција понистру Небојши Стефановићу, градском разменили искуства. Активисти ОО СНС деле материјала и разговора са суграђаменаџеру Горану Весићу и помоћнику гра- Нови Београд, предвођени повереником нима. Поред омладинаца, акцији су придоначелника за комуналне системе Борку др Милинком Величковићем, посетили су суствовали одборник у СГ Београда, Нена
Ледине и са становницима разговарали о Миленковић, и одборник у СО Савски веМилосављевићу.
решавању комуналних проблема.
нац, Страхиња Кукић.
79. Обреновац
Камен темељац
82. Вождовац
84. Сурчин
Активисти ОО, заједно са директориПредствљени резултати рада
Захвалнице за привреднике
ма и члановима Општинског већа делили
Председник Општине, Александар СаОО СНС Сурчин, у сарадњи са Савесу „СНС Информатор“ и разговарали са вић, представио је резултате прве године том за здравство, и овог месеца под-

77. Београд
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Решавање комуналних проблема на Лединама
Камен темељац за нову зграду Центра за социјални
рад у Обреновцу
ржао је акцију бесплатних лекарских товалиште за здрав живот. Активисти МО су истакнути проблеми везани за функпрегледа и савета. Наши активисти Ресник уредили су аутобуско стајалиште ционисање водовода и канализације,
делили су „СНС Информатор“ и раз- у улици 13. октобар, и терене у насељу обрачун и наплату потрошње воде. Са
представницима ЈКП Београдски водовод
говарали са суграђанима. Председник Миљаковац 2.
и канализација постигнут је договор око
СО Сурчин, Стеван Шуша, састао се са
87.
Земун
решавања проблема пријема и легализапредставницима ЈП „Сурчин“, како би
Представљање туристичке понуде
се успоставила што боља сарадња са
У згради Општине организован је Јав- ције водоводне мреже, од 600 метара, у
јавним предузећима. Наши активисти ни час за будуће возаче, око 150 ученика улици Тјентиште.
учествовали су на шаховском турниру, трећег разреда средње школе, у склопу
89. Стари град
који је организовао ОО СНС Земун. На програма који се спроводи у читавом
Зелени плато у Булевару Деспота
иницијативу Савета МЗ Радиофар, до- свету – Декаде акције за безбедност на
Стефана
дељене су захвалнице привредници- путевима 2011-2020. Заједница ХрваНа основу анкете коју је спровео ОО
ма насеља Радиофар, који су за време та Београда „Тин Ујевић“, у сарадњи са СНС Стари град међу грађанима, наши
мајских поплава прикупили преко 10 Опером и театром „Мадленијанум“, ор- одборници су, у СГ Београда покренули
тона хуманитарне помоћи.
ганизовала је гостовање ансамбла Хр- иницијативу за уређење зеленог платоа
85. Сопот
ватског народног казалишта. У општин- у Булевару Деспота Стефана. Предлог је
Припреме за изборе
ској шалтер сали отворен је услужни усвојен, издвојена су средства и грађани
ОО СНС Сопот је у свих 16 МО извр- центар ЈП Поште Србије. Савет за спорт ће ускоро моћи да уживају.
шио потребне припреме, како бисмо то- ОО СНС организовао је „Турнир у шаху
90. Врачар
ком марта кренули у изборни процес, који 2015“. Уручене су награде најбољем
Трибина на тему приватизације
ће се окончати изборном скупштином и полицајцу и ватрогасцу месеца. У oргаУ организацији ОО СНС Врачар, у
усвајањем изборног програма за пред- низацији Општине, познати алпиниста
стојеће локалне изборе у Сопоту.
Ранко Јашовић одржао је предавање општинској сали одржана је прва у низу
о алпинизму. Општина и Туристички тематских трибина, овог пута посвећена
86. Раковица
центар Земун представили су део ту- приватизацији. Говорници су били миГрађевински материјал за избегле
ристичке, културне, угоститељске и нистар Жељко Сертић, државни секретар,
и расељене
Драган Стевановић, као и проф. др МиодПочела је реализација пројекта „Раз- гастрономске понуде на Међународном раг Савовић, Александар Кемивеш и Алеквој предузетништва кроз промовисање сајму туризма. У организацији Привред- сандар Марковић.
производње органски узгајане хране“, не коморе Београда, Задружног савеза
91. Гроцка
који највећим делом финансира Амбаса- Београда и наше Општине, одржано је
Знаковни језик у општинској управи
да Краљевине Норвешке, а Општина је саветовање пољопривредника.
Поводом Међународног дана људских
обезбедила земљиште где ће се 60 мла88. Палилула
права, Општина Гроцка, у сарадњи са
дих незапослених људи обучавати како
Бесплатне канте за домаћинства
да узгајају органску храну. Општина је
На иницијативу OO СНС Палилула, а фирмом „Talking hands“, организовала је
обезбедила и грађевински материјал за у сарадњи са ЈКП Градска чистоћа, жи- обуку савладавања знаковног језика за
решавање стамбеног питања избеглих тељима насеља Попове Баре и Борча, по- запослене у општинској управи, јавним
и расељених. У склопу Европске недеље дељене су бесплатне канте за одлагање установама и јавним предузећима. Смисао
превенције рака грлића материце, Општи- комуналног отпада за индивидуална до- акције је да се створи друштво у коме су
на и Дом здравља организовали су триби- маћинства. Шеф Одборничке групе СНС сви грађани равноправни. Уз помоћ предну посвећену овој теми. У сарадњи са ЈП у СГ, Александар Јовичић, подсетио је да седника Општине, Стефана Дилберовића,
Градско стамбено, уклонили смо срушену су ове канте биле један од захтева на који и члана Градског већа, Драгомира Петрофасаду у улици Видиковачки венац, а об- су грађани указали током разговора са нијевића, у Болечу почиње изградња прновљен је део улице 21. мај у Кнежевцу. одборницима. У организацији МО Котеж, вог тржног центра, који ће запослити око
У МЗ Петлово брдо организовано је Саве- у МЗ Котеж одржан је састанак на ком 100 људи.
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ЖЕНСКА СТРАНА
Врање

Окупљање у славу ћирилце

Т

рагом прошлих времена - речју о
темељу и основама српског, духовног и историјског постојања,
музиком игре и песме, казивањем
врањске културне баштине и промоцијом језичке разноврсности и културе, обележен је у Врању 21. фербуар,
међународни Дан матерњег језика.
Богат културно уметички програм
„Пишем ћирилицом јер сам Србин”,
у организацији Форума жена СНС
Врање, окупио је у свечаној сали хотела Симпо „Пржар” преко 300 званица.
Ово поетско – музичко вече уприличили су многи гости, републички и
покрајински посланици, наше Повереништво и представнице многих форума жена, од Новог Сада до Прешева.
Чланице Форума жена СНС Врање
још једном су подсетиле да је све вредно, у вишевековној прошлости српског

Ускоро Унија
жена СНС
За припаднице женског пола у
СНС итекако има места, а ускоро
ће бити формирана и Унија жена
СНС, што је на последњој седници
Главног одбора СНС, потврдио и
председник Странке, Александар
Вучић. Трудићемо се да заступимо
жене из различитих региона, како
бисмо, на најбољи начин, били
представљени у свим крајевима
Србије. Све жене које буду добиле
позицију у некој врсти председништва Уније СНС мораће још
више да раде, јер ће за контролоре
имати онај највреднији део СНС
- најактивније и најамбициозније
жене наше Странке – истакла је
народна посланица Марија Обрадовић.

народа, написано на ћирилици, и истакле речи Вука Стефановића Караџића:
„Докле год живи језик, докле га љубимо и поштујемо, њиме говоримо и пишемо, прочишћавамо га, умножавамо
и украшавамо, дотле живи народ”.
Госте је поздравила Невенка Димитријевић-Савић из Форума жена
СНС Врање, а окупљенима су се обратиле народна посланица Марија
Обрадовић, покрајинска посланица
Стојанка Лекић и Сандра Божић,
повереница Форума жена Панчево.
Чар овој вечери дали су звуци фруле,
фоклорни и хорски наступ ансамбла
„Лазарице” из Врања, приповедачка
душа Боре Станковића, као и укуси
традиционалне кухиње и специјалитета, које су припремиле вредне руке
наших домаћица – чланица СНС са
југа Србије.

Пригодним програмом, чланице Форума жена ГО СНС Врање
обележиле су Међународни дан матерњег језика
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ИНТЕРВЈУ: Јана Љубичић, генерална
секретарка
НСРС
БРИГА
О ГРАЂАНИМА

Ј

Народна скупштина је
систем који воде жене

ана Љубичић, као генерална секретарка Народне
скупштине Републике Србије, руководи великим системом од преко 410 запослених и 250 посланика, и
одговорна је за функционисање Скупштине, припрему седница, рад и када нема пленарних заседања... Према њеним речима, запослени у Генералном секретаријату
јесу стубови Скупштине. Од њихове способности и ажурности зависи и квалитет седнице скупштине или седнице
одбора.
- Народни посланици мењају се од сазива до сазива, а
од запослених у Генералном секратаријату, добрим делом, зависи успешност институције, због чега је важно
улагати у усавршавање кадрова. Када сам постала генерални секретар 2012. године, имала сам утисак да је то затворени систем и желела сам да Скупштину приближимо
грађанима и разбијемо предрасуде. Једна од новина коју
смо увели јесу преноси уживо седница скупштине, одбора
и других догађаја. Сада је рад Скупштине постао потпуно јаван. Грађани могу да се увере да, и када је сала полупразна, посланици раде на седницама одбора или на
јавним слушањима. Посебно сам поносна што смо добили
признање повереника за информације од јавног значаја да
смо најотворенија институција. То је доказ да смо кренули
добрим путем, а биће још новина.
На којим су кључним позицијама у Скупштини
жене?
- Могу слободно да кажем да је Народна скупштина систем који воде жене. Имамо председницу парламента, Мају
Гојковић, на челу осам одбора,
од укупно 20, јесу жене, већина
запослених, такође, су жене. Ми
смо систем који треба пресликати и на остале институције,
и показати да жене успешно и
Колико Скупштина доприноси афирмацији
одговорно раде послове, који
жена?
су до сада били резервисани за
- Жене су се годинама бориле за равнопмушкарце.
равност, истрајавале у тој борби и разбијале
Да ли се у Србији полако
стереотипе. Показале су снагу и енергију,
мења слика о женама у
доказале да могу. Задовољна сам када виполитици? Чини се да су
дим да жене доминирају, намећу идеје, а
оне одавно својим радом и
потом их реализују. Тако је у Скупштини
посвећеношћу доказале да
формирана Женска парламентарна мрежа,
су потпуно равноправне са
која окупља жене из свих странака. Оне
колегама...
успешно промовишу женска права, баве се
- Никада нисам била приста- савременим проблемима жена и доста енерлица теорије да жене имају мање гије улажу у едукацију дама које желе да се
права, посебно у политици, од баве политиком. Жене имају све предуслове
мушкараца. Доста тога зависи да заузму руководеће положаје на свим ниод самих жена, њиховог става, воима власти, а у нашим рукама је кључ који
знања и способности да стану нас може довести до успеха.
раме уз раме уз мушкарце. Ника-

Жене могу да руководе
на свим нивоима власти

да нисам осетила да сам дискриминисана јер сам жена. Управо
су ми мушкарци давали шансе за
напредовање у каријери, а ја сам
их користила, од општинског нивоа у Странци, па надаље. Жене
морају да улажу у себе и своје
знање, и успех не може да изостане. Ако уопште постоји подела послова на мушке и женске,
онда ја радим мушки посао. И
то што сам и у другом мандату
генерални секретар говори да,
иако сам жена, опет могу да обављам ову функцију добро.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
КиМ

Школски
прибор, књиге и дресови за децу
Растко Јанковић са младим глумцима у филму „Енклава”

Запослени у ЈП „Транснафта” сакупили су добровољне прилоге и, заједно са Спортским центром „Бањица”,
учествовали у хуманитарној акцији, коју је покренуо
Растко Јанковић, члан Главног одбора СНС. Великим

ангажовањем и добром вољом Јадранке Јевтић из „Транснафте”, и Неђељка Миловића, директора СЦ „Бањица”,
деца са КиМ, која су уједно и актери филма „Енклава”,
добила су школски прибор, књиге, лопте и дресове.

Београд

Помоћ за малу Петру Цветковић

Организатори: Рајичић,
Стевановић и Нешовић

Н

а иницијативу Катарине Стевановић, одборнице СНС у
Скупштини Града Београда, организован је хуманитарни фудбалски
турнир на „Олимпу“ за лечење
трогодишње Петре Цветковић,
оболеле од тумора неуробластома. Трансплатација коштане сржи,
операција, лекови и болнички дани,

Хуманитарни турнир у малом фудбалу

који би малој Петри могли да спасу
живот, у Ђенови коштају више од
200.000 евра. Акцију су покренули
ђаци Спортске гимназије у Београду, а прикључили су им ученици
многих средњих школа и појединих
фудбалских клубова. Хуманитарној
акцији допринели су и руководиоци
погона Градске чистоће на Звезда-

ри, Ненад Рајичић и Слободан Нешовић, а Спортски центар „Олимп“
отворио је своје терене за одржавање турнира у малом фудбалу. У
акцију су се укључили и чланови
МО СНС Филмски град на Чукарици. Прикупљено је више од 300.000
динара добровољних прилога за
лечење мале Петре.
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Вождовац

Дружење са
децом са сметњама
у развоју
У

организацији Савета друштвених делатности ОО СНС Вождовац, чија је председница Јулијана Станисављевић, одржана је
дводневна манифестација дружења здраве и деце са сметњама
у развоју. Концепт „инклузивне радионице“ заснован је на идеји
да се омогући место сусрета, где би деца са и без инвалидитета
могла да организују активности, размењују искуства и уче о различитости и једнакости, кроз праксу непосредне комуникације
и заједничког рада. Првог дана одржана је Ликовна радионица
у МЗ Шумице, где су корисници размењивали идеје, упознавали
се, сликали и дружили. Другог дана манифестације, у О.Ш. „Јанко
Веселиновић“ корисници су имали прилике да се поново друже
са вршњацима из школе у којој су научили вештине мачевања и
активно учествовали у приредби.

Детаљ са једне од маштовитих инклузивних
радионица у Београду

Сомбор

Излет и ликовна радионица

С

авет за друштвене делатности ОО СНС Вождовац организовао је излет и ликовну инклузивну
радионицу у Сомбору, у сарадњи са ГО СНС Сомбор. Заједничким учешћем деце подстиче се развој
способности особа ометених у развоју и изван њиховог свакодневног окружења, подстиче двосмерна

комуникација у локалној заједници, обезбеђује
доступност друштвених садржаја и спречава дискриминација. Деци се на излету придружила Невена Гајић, рођена са трајним инвалидитетом, која је,
после 13 година, изашла из дома у коме тренутно
живи.

Премијер Вучић био је домаћин нашим
прослављеним спортистима, Ивани Шпановић, која
је освојила златну медаљу у скоку у даљ, и Асмиру
Колашинцу, освајачу сребрне медаље у бацању
кугле на Европском дворанском првенству
у атлетици у Прагу

Наши најбољи млади спортисти, добитници државних
стипендија за 2015. годину, на пријему у Палати Србије

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Припадницама
Граничне полиције
на београдском
аеродрому, премијер
Александар Вучић и
министар Небојша
Стефановић честитали
су Дан жена, уз
поруку да су жене
пажљивије и борбеније
од мушкараца, и да је
потребно водити више
рачуна о онима које
су стуб породице и
друштва
Председник Владе, Александар Вучић, посетио је кориснике
Геронтолошког центра Београд - Дома „Бежанијска коса“ у Земуну, у
друштву министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Александра Вулина, разговарао са пензионерима и одиграо партију шаха

