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УВОДНИК

Драги пријатељи,

Н

а почетку мандата председника Владе Републике Србије, поставио сам пред себе и пред све
нас, четири циља које Србија треба да досегне - политичку стабилност, заустављање економског пропадања и спречавање банкрота, прављење и провођење
плана за излазак из кризе, и добру регионалну сарадњу.
Данас, годину и по дана касније, имамо следећи
резултат: Србија је успела је да одржи политичку
стабилност, заустави економско пропадање, проведе план за излазак из кризе и одржи добре односе у
региону, упркос догађајима у окружењу и бројним
изазовима.

Са задовољством могу да вам кажем да је Србија,
после година економског уништавања и великог минуса, изашла из кризе. Свог плана
држали смо се стриктно, упорно и бескомпромисно, што би наш народ рекао „као
пијан плота“ и зато су и постигнути одлични резултати.
Видели сте да је покренута друга пећ у Железари Смедерево, да је поново почео да
ради Метанолско-сирћетни комплекс у Кикинди, да је Србија драматично напредовала на дуинг листи Светске банке, да имамо позитивне оцене Међународног монетарног фонда, да је ово прва година, после више деценија, у којој нећемо имати ребаланс буџета, да ће раст БДП у 2015. бити од 0,7 од 1 одсто, али да ће зато већ у наредној години ићи и преко два одсто, да нема раста цена, да наплата акциза и ПДВ-а иде
добро, да је сива зона драстично смањена...
Први пут у модерној историји, Србија има сређене јавне финансије које су солидна основа за покретање новог развојног циклуса. Мерама консолидације, које уопште нису
биле лаке, нити су завршене, обезбедили смо буџетски дефицит мањи од оног који су
предвиђали ММФ и Светска банка.
Истовремено, хумано и одговорно смо се односили према избеглицама, од првог дана
мигрантске кризе, помажемо на сваком кораку, не кукамо, већ их прихватамо, хранимо, облачимо, грејемо и третирамо као људе, и никада, баш никада нећемо подизати
зидове ни према коме, ни због чега.
Током ових годину и по дана, водили смо добро избалансирану политику и држали
реч када се нешто договоримо. Наш потпис је за нас обавезујућ, због чега све више
држава и инвеститора са нама жели да сарађује, негујемо добросуседске односе и регионалну стабилност, имамо пријатеље и на истоку, и на западу, тражимо партнере на
свим странама света, од Берлина, преко Брисела и Мосвке, до Пекинга и Вашингтона.
Србија је стекла углед у свету и нашој речи се верује. Успели смо да покренемо наш,
српски брод, и сада пловимо на добром и сигурном путу. Уверен сам да Србија има
политичку стабилност потребну за неометани економски напредак и да је дошла до
тачке у којој политика више не може да угрози процес реформи.
Пред нама је крај почетка болних реформи које су биле усмерене на стабилизацију, и
сада са много више оптимизма можемо да гледамо у будућност.
Београд, октобар 2015.
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Председник Владе, Александар Вучић, у Метанолско-сирћетном комплексу у Кикинди

После 4 године, МСК поново ради пуном паром
Србија је успела да обнови рад хемијског гиганта, Метанолско-сирћетног комплекса (МСК) у Кикинди, који
је четири године био ван функције, што ће донети 0,3
БДП-а и приходе од више десетина милиона евра. Премијер Александар Вучић, који је присуствовао обнављању
производње, рекао је да се никада то не би успело да није
вредних радника.
„Поново ради и Азотара, чиме је хемијски комплекс, после
много година, прорадио пуном снагом. Влада је дала 600
милиона евра, али то ће се многоструко вратити. У Кикинди очекујемо нове инвеститоре, ускоро се отвара фабрика у

Н

агроиндистријском комплексу. Северни Банат неће бити
мртво море, како су га називали до скоро, већ ће бити мотор
развоја Војводине и Србије. Ствари нису лаке, остављена
нам је кућа без темеља, урушена, и мора прво темељ да се
направи, а затим и кућа да се гради. Градићемо зграду по
зграду, фабрику по фабрику и биће Србија боља и успешнија“, истакао је председник српске Владе.
У наредних годину дана, МСК ће производити 129.000
тона метанола и 92.000 тоне сирћетне киселине, од чега
ће више од 90 одсто бити за извоз, услед чега се очекује
девизни прилив у висини од 85 милиона евра.

Први пут без
ребаланса буџета

ародна банка Србије саопштила је
да је одбор извршних директора
Међународног монетарног фонда
донео одлуку, 23. октобра, о успешном
завршетку другог разматрања актуелног
аранжмана из предострожности са Републиком Србијом. Према оцени ММФ-а, Србија наставља да остварује добре резултате у спровођењу договореног економског
програма. Остварен је привредни раст,
упркос спровођењу снажних мера фискалне консолидације, а дефицит текућег рачуна платног биланса сведен је на одржив
ниво. Фискални резултати су охрабрујући
и омогућавају оквир за спровођење мера
које ће кретање јавног дуга усмерити ка
силазној путањи. „Влада Србије успела је
да одржи политичку стабилност, заустави
економско пропадање, спроведе план за
излазак из кризе и одржи добре односе у региону. Србија је успела да очува
стабилност упркос догађајима у окру-

Србија напредовала 32
места на дуинг листи
На новој дуинг листи Светске банке,
Србија се налази на 59. месту, што
је напредак за 32 места, у односу на
прошлу годину и показатељ да наша
држава пружа озбиљан и сигуран
пословни амбијент. „То је важна
вест, не само за грађане Србије, већ
и за оне који желе да дођу у Србију
и инвестирају“, поручио је премијер
Вучић, и подсетио да је прошле године Србија имала пад од 15 места, а
да је ове године постигла највећи напредак од свих земаља. „Жеља Владе
је да наша земља буде у првих 40
држава у свету. И када будемо у тој
суперлиги, моћи ћемо да кажемо да
ће Србија успети да обезбеди довољно инвестиција и запосли значајно
већи број људи“, каже премијер.

жењу, данас је финансијски стабилна и
озбиљна земља, једна од најугледнијих
у Југоисточној Европи,“, рекао је председник Владе Србије, Александар Вучић,
сумирајући годину и по дана рада своје
Владе.
Србија је, после година економског
уништавања и великог минуса, изашла из
кризе, а иако је планирани дефицит одобрен од ММФ-а за ову годину 5,5 одсто,
дефицит на нивоу државе сведен је на 3,3
одсто, а могуће је да ће бити испод три
одсто.
„Србија ове године први пут нема ребаланс буџета, што показује да су финансије
стабилне и да постајемо озбиљна земља.
Сигуран сам да ћемо 2016. имати снаге да
идемо и до два одсто. То значи да ћемо
имати динамичан раст. Када имате три,
четири, пет година раст, јасно је да ће сви
људи видети како изгледа бољи живот“,
рекао је премијер.
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Председник
Владе
Србије, Александар Вучић, предводио је државну

делегацију Србије током тродневне званичне посете Руској Федерацији

Срдачан сусрет: Александар Вучић и Дмитриј Медведов

ТЕМЕ РАЗГОВОРА
Бесцарински извоз Фијатових возила у Русију
Набавка новог наоружања за Србију
Инфраструктурни пројекти

Председник Руске Федерације, Владимир
Путин, и председник Владе Републике
Србије, Александар Вучић, разговарали
су о економским и политичким односима
две земље, али и о питањима од
међународног значаја

Још јача економска и полити

П

редседник Владе Србије, Александар Вучић, предводио је делегацију Републике Србије, током тродневне
званичне посете Москви, када се састао са премијером и председником Руске Федерације - Дмитријем
Медведовом и Владимиром Путином, као и бројним
руским званичницима и привредницима.   
Премијер Вучић и председник Путин разговарали су о економским и политичким односима две земље, али и о питањима
од међународног значаја. Путин је, у обраћању новинарима на
почетку састанка, пожелео добродошлицу српском премијеру и
делегацији, и истакао да је испорука пољопривредних производа из Србије порасла за 40 одсто.
„Свестан сам да се светска економија налази у лошем стању,
али је, без обзира на то, економска сарадња са Србијом добра.
Премијер Вучић је, том приликом, истакао:

„И са погледом у будућност, нашли смо решење за још бржи
развој наших односа“, а затим се захвалио председнику Путину
на подршци Русије у УН, Унеску и другим међународним организацијама где Србија покушава да заштити свој интегритет, углед
и слободарску традицију.
Ово је био трећи сусрет премијера Србије са шефом руске
државе у последњих 15 месеци, а разговорало се о конкрeтним
темама - бесцаринском извозу Фијатових возила у Русију, набавци новог наоружања за Србију и искоришћења њене наменске
индустрије, инфраструктурним пројектима...
„Знамо да је ситуација у целом свету компликована, ништа
мање није компликована ни на Балкану“, нагласио је премијер Вучић, који је председника Путина обавестио и о сарадњи
са Приштином, Бриселском споразуму и застојима у његовој реализацији. Српски премијер поновио је да Србија неће уводити

Сарадња са Руским државним железницама
Председник Владе Србије, Александар Вучић, са директором Руских државних железница, Олегом Белозорјовим, разговарао је о сарадњи у области
модернизације железничке мреже и одржавању пруга у Србији. Истакао је да
ће сарадња са РЗД унети нову енергију и донети нове вредности, као и да је
неопходно сарадњу проширити на свим нивоима. Нагласио је да су веома важни радови на реконструкцији српских пруга због лошег стања путне мреже
и спорих возова. Кровни уговор између Железница Србије и Руских железница потписан је у мају, када је објављено и да је вредност радова 940 милиона
долара. Пројекат реконструкције српских пруга, Руске железнице, у свом годишњем извештају,истичу као један од најважнијих у иностранству.
Састанак са челницима Руских државних железница
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Премијер Вучић, говорећи на заједничком заседању Пословних савета Србије и Русије, истакао је да је циљ повећање
обостраних инвестиција. Према његовим речима, руски инвеститори могу да рачунају на пословни и сигурни амбијент у
Србији. Рекао је и да је Србија веома стабилна, али да постоји
бојазан од нестабилности у региону.
„Некоме очигледно не одговара стабилна ситуација на Западном Балкану”, рекао је Вучић и додао да Србија, упркос
томе успева да очува стабилност и развој.
Као важне задатке у српско-руској економској сарадњи, српски премијер навео је стварање заједничких предузећа која би
наступала на трећим тржиштима, раст извоза пољопривредних производа у Русију, укључивање аутомобила у списак
слободне трговине. Подсетио је да Србија и Русија имају дугу
историју пријатељских односа и да је то добар темељ за јачање
економских веза.
„Наша Влада жели да подржи ту сарадњу. Око 1.000 компанија у руском или делимично руском власништву већ послује у
Србији у различитим гранама и то је потврда трајности наших
економоских веза“, истакао је Вучић.
Нагласио је да је Русија једна од три најважнија спољнотрговинска партнера Србије и поручио да Влада даје подршку
инвеститорима и компанијама који желе да послују у нашој
земљи.
„За нас је важно да видимо како можемо да привучемо више
руских инвеститора, али и да обезбедимо више српских инвеститора на руском тржишту“, рекао је Вучић, и додао да је
нашој земљи веома важно да развије односе у области туризма
и да ће Србија морати да уложи много више кад је реч о обнови
бања.
Према премијеровим речима, за Србију је важан заједнички
наступ са Русијом на трећим тржиштима због чега је, како је
рекао, Србија дошла с понудама за руску наменску индустрију. Поред пољопривредне сарадње, како је рекао, и српска
грађевинска индустрија може да уђе на руско тржиште, уколико се те компаније буду понашале одговорно и озбиљно. На Руско-српском бизнис форуму представници око 120 компанија
из Србије и око 100 руских разговарали су о условима инвестирања у Србију, али и конкретним плановима.

ичка сарадња Србије и Русије
санкције Русији, али и да о важним питањима за нашу земљу,
референдуму, изборима и евроинтеграцијама, не одлучује Москва, ни било који други центар политичке или финансијске моћи,
већ искључиво Београд, односно Србија.
Премијер Вучић разговарао је и са премијером Руске Федерације, Дмитријем Медведевом, који је истакао да се нада
да ће пријатељски односи и сарадња две државе бити све
бољи. Двојица премијера размотрила су актуелна питања трговинско-економске сарадње, укључујући реализацију заједничких пројеката из области енергетике, индустрије, транспорта и
пољопривреде, а затим је потписано шест међудржавних докумената.
Премијер Вучић рекао је да је Србија доказала свој пријатељски
однос према Русији, не уводећи јој санкције, и да ће наставити да
јој буде пријатељ, али на рационалним основама. Он је позвао Мед-

ведева да наредне године дође у званичну посету Србији, а двојица премијера разговарала су и о пројектима за испоруку гаса као
алтернативи Јужном току од којег је Русија одустала. Заједно су
отворили и Сајам технологија “Оpen inovations 2015“. Том приликом, премијер Вучић рекао је да ће Србија морати да промени свој
образовни систем и приступ науци, јер нове технологије и развој
науке немају алтернативу, а да ће друштво претрпети штету ако се
не иде у корак с модерним временом.
„Као што смо имали храбрости да кренемо у економске реформе, фискалну консолидацију, реформу тржишта рада, тако ћемо
морати да мењамо и радне навике“, нагласио је премијер Вучић и
подсетио на изјаву некадашњег председника Израела, Шимона
Переса, да долази време у којем ће на радном месту морати да
се ради шест сати, а учи два, како би се ишло у корак са новим
технологијама.

Проширење гасног складишта
у Банатском двору
Премијер Вучић и Алексеј Милер, директор Гаспрома, разговарали су о сарадњи у области енергетике и гасном аранжману. Током састанка потписан је
и споразум о проширењу капацитета складишта гаса Банатски двор. Премијер
Вучић истакао је да складиште које ће моћи да прими милијарду кубних метара гаса, уместо досадашњих 460 милиона, представља додатни гарант енергетске стабилности и безбедности Србије. Нагласио и да Србија, после много
година, без дана кашњења, измирује све текуће обавезе према Гаспрому, као
и да од ове компаније, као једног од стратешких партнера Србије, очекује помоћ у одређивању висине цене гаса за српске фирме МСК и Азотара.
Договори са представницима Гаспрома
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ВЕСТИ
МАДРИД

На састанку са премијерком
Норвешке, Ерном Солберг

Самит шефова држава и
влада из редова ЕНП
П

редседник Владе Републике Србије,
Александар Вучић, учествовао је на
Самиту шефова држава и влада из редова Европске народне партије, на којем се
обратио европским лидерима и позвао
Европу да буде одлучна у решавању мигрантске кризе. Премијер Вучић разговарао је и са најутицајнијим европским и
лидерима региона о важним темама, пре
свега мигрантској кризи и економским реформама. Том приликом, немачка канце-

ларка, Ангела Меркел, похвалила је начин
на који се Србија суочава са избегличком
кризом, и истакла да ограде и зидови не
могу да реше ниједан проблем.
„Србија је поштована и сви су говорили позитивно о нашој земљи, и ја сам се
осећао поносно што сам председник Владе земље о којој се говори у позитивном
светлу. Србију данас пореде са Португалијом, Шпанијом, Ирском, Естонијом, и
јасно је да има добру будућност“, истакао

Заједнички став Србије,
Бугарске и Румуније
У

СОФИЈА

Премијери Понта, Борисов и Вучић

БРИСЕЛ

П

је премијер Вучић, који је са председником Европске народне партије, Џозефом
Долом, разговарао о КиМ, мигрантској
кризи, економским реформама и регионалној сарадњи. Председник српске Владе захвалио се Долу због бриге коју показује по питању стабилности Балкана, и
истакао да Србија од европских партнера
очекује конкретне предлоге за решење
мигрантске кризе, као и да је спремна да
помогне у решавању проблема, иако није
део ЕУ. Премијер Вучић разговарао је и
са премијерком Норвешке, Ерном Солберг, известиоцем Европског парламента
за Србију, Дејвидом Мекалистером, председником одбора Бундестага за европска
питања, Гинтером Кирхбаумом, и другим
европским лидерима.

бугарској престоници, на трилатералном састанку Крајовске групе, премијери Србије, Бугарске и Руминије, Александар Вучић,
Бојко Борисов и Виктор Понта, договорили су се да заузму заједнички став по питању мигрантске кризе, да спроводе европске одлуке,
али и да заштите своје националне и државне интересе.
„Наше три земље договориле су се да имају заједнички став, да једна другу помажу, да излазимо са заједничким иницијативама и да
поштујемо европске одлуке, али да увек заједнички доносимо одлуке које ће значити и заштиту наших државних и националних интереса. Ниједан проблем, индицент нисмо имали, нећемо ни убудуће,
али ћемо заједнички умети да заштитимо наше три земље - Бугарску, Румунију и Србију. Мислим да ће наш глас, ако буде истовремено
исказан у име све три земље, и у Бриселу и на сваком другом месту
бити знатно јачи него што је био до данас“, закључио је Вучић. Теме
трилатералног састанка биле су и економска и политичка сарадња.

Србија неће
подизати ограде

редседник Европске комисије, Жан Клод Јункер, сазвао је
Самит у Бриселу, са жељом да се лидери ЕУ договоре о
краткорочним мерама за решавање кризе миграната на Западном Балкану. Председник Владе Србије, Александар Вучић, том приликом је рекао да ће Србија учинити све да са
мигрантима поступа хумано, али да неће пристати да буде
тампон зона.
„Веома је важно што су се лидери 13 држава дуж западнобалканске руте састали и разменили мишљења. За сада се ради о политици малих корака, јер је криза сувише сложена да би се могла
брзо решити. Србија је спремна да прими одређену квоту миграната, али шта урадити са оним људима који не желе да остану у
нашој земљи?“, упитао је српски премијер.
Вучић је навео да је кроз Србију до сад прошао највећи број
избеглица и да је на састанку захтевао да чује свеобухватно

решење ЕУ, које ће
Србија поштовати, у
складу са европским
вредностима, али да
није чуо конкретан задатак. Поновио је да
Србија за сад нема намеру да подиже ограду према Македонији, или било којој другој суседној земљи, и
додао да су односи Београда и Скопља одлични.
„Подизање ограда би могло да буде делотворно за једну, две
или три земље, али то није свеобухватно решење“, рекао је Вучић, и још једном истакао да је Србија спремна да преузме део
терета збрињавања избеглица, иако није чланица ЕУ, али да је
неопходно пронаћи целовито решење.
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СТРАЗБУР

Све похвале
за српску
Владу
Н

а позив председнице Парламентарне скупштине Савета
Европе, Ан Брасер, премијер Србије, Александар Вучић,
боравио је у једнодневној посети Стразбуру, где је на
заседању ПС, између осталог, истакао и да је Србија показала
европско и хумано лице у решавању избегличке кризе, с којом се
месецима суочава.
„Доста је негативних коментара о избегличкој кризи који долазе из европских земаља. Нисам дошао овде да критикујем, нити
да тражим новац од ЕУ. Србија је до сада прихватила највећи број
избеглица која долазе преко Грчке и Македоније и настављају ка
Мађарској и Хрватској. Они пролазе кроз Србију, региструју се,
пружа им се хуманитарна и медицинска помоћ и врло брзо напуштају нашу државу. Са њима немамо великих проблема и према њима се опходимо хумано“, објаснио је српски премијер.
Вучић је посланицима 47 чланица СЕ рекао да Србија жели да
буде део јединственог европског решења за избеглице, као и да
су српске власти спремне да преузму већу одговорност у кризи.
Говорећи о односима у региону, нагласио је да Србија ради све
како би одржала што боље односе са суседима.
„Имамо добре односе да Грчком и Македонијом, иако су све избеглице завршиле код нас. Не можемо бити задовољни оградом
на граници са Мађарском, али имамо добре односе и са њима. Надамо се да су проблеми са Хрватском превазиђени и да ће се након избора у тој земљи све вратити на старо. Снажно подржавамо

Александар Вучић и Ен Брасер,
председница Парламентарне
скупштине Савета Европе

што стабилнију БиХ. Србија остаје чврсто посвећена свом европском путу и економским реформама, а стабилност је кључна реч за
регион Западног Балкана“, истакао је српски премијер.
Председник српске Владе захвалио се председници ПС Савета
Европе, Ан Брасер, и генералном секретару СЕ, Торнбјерн Јагланду, на подршци и разумевању ситуације на Западном Балкану.
Подвукао је и да сматра да је стабилност предуслов за економски и сваки други опоравак Западног Балкана, као и то да економски показатељи у Србији неће падати, већ ће ићи навише.
Током разговора са председницом ПС СЕ, Ан Брасер, премијер
Вучић говорио је о мигрантској кризи, регионалној сарадњи, европским интеграцијама Србије и реформама које спроводи српска Влада. Истакао је да је кроз Србију, у протеклих пет месеци,
прошло скоро 200.000 миграната и да се Србија одговорно понашала током кризе.
Председница Брасер изјавила је да се Европа, због мигрантске
кризе, налази пред огромним изазовом, додајући да је улога Србије веома важна, а одговорност српске Владе велика. Истакла
је и потребу за добром регионалном сарадњом, нагласивши да
је то посебно важно у циљу очувања стабилности целог региона
Западног Балкана.
„Стабилност региона значи стабилност целе Европе“, изјавила
је Брасерова, похвалила реформе српске Владе и честитала премијеру Вучићу на борби против корупције.

Габријела Батаини-Драгони, заменица генералног секретара СЕ:

Задовољни реформама у Србији

Председник Владе Србије, Александар Вучић, састао
се у Стразбуру са заменицом генералног секретара
Савета Европе, Габријелом Батаини-Драгони, са којом
је разговарао о европским интеграцијама Србије,
мигрантској кризи, односима у региону и економским
реформама.
Премијер Вучић захвалио је на брзој реакцији Савета
Европе у свакој кризи са којом се Србија суочавала, као
и помоћи коју нам је ова институција пружила током
прошлогодишњих поплава. Заменица генералног секретара, Батаини-Драгони, изјавила је да Савет Европе
може много да допринесе стабилности региона, која је
важна за целу Европу.
„Задовољни смо и економским и законским реформама које спроводите, у складу са политиком ЕУ“, истакла
је Батаини-Драгони, и предложила јачање сарадње
Србије и Савета Европе, како би Савет допринео бржем
процесу реформи, што је премијер Вучић прихватио.
Батаини-Драгони нагласила је и да ће Савет Европе, у
оквиру свог мандата, испитати степен заштите права језика мањина због скидања ћириличких табли у Вуковару.

Вучић и Батаини - Драгони
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА: Жељко Сертић, министар привреде

Боримо се за свако ра

М

инистар привреде, Жељко Сертић, за „СНС Информатор“ каже
да је прилив страних инвестиција у Србији само током 2014.
износио више од 1,2 милијарди
евра, што далеко премашује вредност инвестиција за целу 2013. годину, када је био 750
милиона евра. Према његовим речима, само
до септембра 2015. износ је већи од милијарду
евра. Инвестиције, и стране и домаће, за Србију
су од животног интереса и зато су подстицаји
неопходни.
- Радимо на активирању свих механизама за
привлачење директних инвестиција, пре свега
у прерађивачку индустрију и пољопривреду.
Паралелно са унапређењем регулативе, Министарство привреде спроводи пројекте инфраструктурног опремања пословних зона широм
Србије. Да би здрави делови привреде могли
да се развијају, мора да им се очисти простор
за то. Зато активно радимо на томе да приватизацију друштвених предузећа транспарентно
и по јасним правилима доведемо до краја. И у
том процесу могу да се очекују инвестиције,
прво од продаје, а затим и кроз додатна улагања потребна да би та предузећа заузела тржишну позицију коју су делом изгубила. Србија
је, подсетићу, једна од најатрактивнијих инвестиционих локација у југоисточној и централној Европи, а главне предности улагања у Србији јесу повољна географска локација, бесцарински режим извоза у земље ЦЕФТА, ЕФТА и
Царинску унију Русије, Белорусије и Kазахстана, најнижа стопа пореза на добит у Европи (15
одсто) и образован и квалитетан кадар. У циљу
подстицања директних инвестиција, отварања
нових радних места и равномерног регионалног развоја, Србија нуди и финансијску подршку инвеститорима.
Kолико покретање друге пећи у Железари Смедерево значи за привреду Србије и
колики раст БДП можемо да очекујемо у
2016. години? Kакав је даљи план за Железару?
- Четири године после гашења, у Железари
сада раде обе пећи. То, али и чињеница да се
смањују трошкови пословања, да Железара
сама сервисира своје обавезе и да Влада не даје
више 12 милиона долара месечно да би одржала производњу,
велики је успех професионалног менаџмента, али и радника Железаре. Производња ће бити удвостручена, утицаће на раст БДП
за један одсто. Постављамо Железару на здравије основе и тиме
и удвостручујемо шансу да добије новог купца. Озбиљне светске
компаније заинтересоване су за ову фабрику. Наш интерес је да
обезбедимо дугорочност пословања.
Kолико је Србија оштећена у пљачкашким приватизацијама које су се дешавале током владавине Демократске
странке? Kолико је укупно било лоших приватизација и
који су најдрастичнији случајеви злоупотреба?

- У портфолију Агенције за приватизацију је 526 предузећа.
Нека током свих ових година нису приватизована, а нека су
враћена под окриље државе, јер су приватизације у 90 одсто
случајева биле пљачкашке и уговори су раскидани. Сва ова предузећа су на почетку овог процеса имала много бољу позицију
него данас. Али, због неодговорности и лоповлука, та боља
позиција никада није искоришћена. Временом, она су пропадала,
разне владе су их из разних политичких интереса држале у животу сталним дотацијама из буџета. Млеко је просуто, и не вреди
плакати. Гледамо како да овај проблем решимо једном за свагда,
да процес приватизације завршимо и сваком предузећу које има
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адно место
шансу на тржишту омогућимо да, или кроз приватизацију, или
кроз стечај, нађе новог власника и настави да послује.
Kако Агенција за приватизацију није спречила те лоше
приватизације?
- Ни темељне контроле приватизације, ни доделе подстицаја,
ни много чега још у претходним годинама није било. Није је било
јер они који су били на власти нису желели да их буде. Уместо да
праве систем на којем ће држава да се здраво развија, правили су
систем који им пуни џепове и омогућава привилегије.
Kолико ће нови Закон о улагањима допринети бољем привредном амбијенту у Србији?
- Законом о улагањима обезбеђен је једнак третман страних и
домаћих улагача, али су и на ефикасан начин решени односи између републичких и државних органа са локалном самоуправом.
Само у том споју можемо направити добар амбијент, у коме неће
бити лутања за документацијом и папирологијом и предугог чекања, него ће се знати ко шта одговара и какви су рокови. То је,
иначе, стратешки важан закон. Први пут смо хтели да кроз овај
закон решимо системску подршку улагачима. Субвенције су само
један елемент подршке, а овим законом решили смо институционални однос државе и локалне самоуправе. Била су огромна
размимоилажења у идејама и реализацији, а сада смо законски
увезали координацију, начин рада и одговорности централне
државе и локалних самоуправа. Дефинисали смо нови институционални оквир формирањем Савета за економски развој, политичког тела које формира Влада, у коме су министри привреде,
финансија и рада, представник пословне заједнице и директор
Развојне агенције Србије, тела које ће предлагати подстицаје и
политику инвестирања. Дакле, даваћемо више подстицаја онима
који у своје инвестиције укључе више домаћих предузећа.
Kакви су планови Министарства привреде?
- Kреирање доброг пословног амбијента је процес који траје,
а годинама је био потпуно запуштен. Добар законски оквир је
основ, па ћемо зато до краја године усвојити сет закона који ће
на свеобухватан начин пословни амбијент у Србији спремити и
припремити за будуће догађаје. У Скупштини су предлози закона о улагању, о споразумном финансијском реструктурирању
и Закон о агенцији за лиценцирање стечајних управника. До
краја године, Скупштина би требало да усвоји и Закон о јавним
предузећима, која ће морати да потпуно послују по тржишним
принципима, Закон о привременом ограничењу права, чију
је израду и примену финансирала Kраљевина Норвешка, а
који би требало да спречи могуће злоупотребе манипуланата са
отварањем фирми и Закон о задругама, чији је кључни део решавање статуса имовине некадашњих земљорадничких задруга. Сви закони које будемо доносили односиће се на стварање
доброг и сигурног пословног окружења. Стварамо систем јасних надлежности и одговорности, од републичког до локланог
нивоа, који ће уливати поверење свима који послују или желе
да послују у Србији. Неке од приоритетних закона већ смо донели - Закон о раду, Закон о приватизацији, Закон о планирању
и изградњи, Закон о конверзији. Идуће године предстоји нам
озбиљна реформа Пореске управе. Велико је незадовољство
пословних људи, ево само један пример - тумачење централне
Пореске управе не обавезује њене локалне филијале да то поштују. У Министарству привреде урадили смо озбиљан посао
стандардизације прописа, сада је 95 одсто наших стандарда
уподобљено с Европском унијом, и тако смо омогућили нашим
компанијама да раде и извозе у државе ЕУ.

Инвестиције у Србији
Италијанска компанија „Мобил групо“ отворила је у Јагодини фабрику кухињског намештаја, где је посао нашло 160
радника, и фабрику аутомобилских седишта, где је запослено
20 радника.
Влада Србије је са „Ферером“ потписала Меморандум о разумевању, а приватизацијом „Алексе Шантића“ површине под
лешником биће повећане на више од 10.000 хектара до 2020.
године.
Kомпанија „Kомтрејд“ отворила је развојни софтверски центар
у Kрагујевцу, у којем је запослила 200 младих инжењера.
У Медвеђи је отворена фабрика пелета „Јабланица ЕKО“, где је
посао добило 50 радника.
Аустријски произвођач кристала „Сваровски“ завршио је изградњу фабрике у Суботици која запошљава 200 радника.
У Мајданпеку је у отворено азотно постројење руске компаније „УГМK холдинг“, а очекује се да ће, након приватизације
фабрике бакарних цеви, обим производње постати четири пута
већи.
Америчка фабрика ауто-делова „Kупер стандард“ отворена је у
Сремској Митровици, што је број запослених повећало за још
800.
Велики произвођач додатака исхрани за животиње, белгијски „Нусциенце груп“, постао је власник домаће компаније „Нусциенцепремикс интернешнал“ у Великој Плани, која
запошљава 700 радника.
Француска групација „Kонкуест“ је у Слободној царинској зони
у Новом Саду отворила погон за производњу, продају и сервис
комуналне опреме.
Фабрика електромотора „Џонсон електрик“ отворена је у
Нишу, где је посао нашло 250 радника.
Италијански произвођач чарапа и доњег рубља „Калцедонија“,
који има фабрику у Сомбору, отворио је и погон „Гордон“ у Суботици.
Израелска компанија „Бет шемеш ендзини“ у Ади је отворила
погон за производњу делова за млазне моторе, у којој је планирано да се запосли 100 радника.
Водећи европски произвођач комуналне опреме „РАСЦОТАМП“ у Сенти је отворио погон у који је у првој фази уложено
више од два милиона евра, а запослено 50-так људи.
У Гружи је отворен поризводни погон „Рап застава”, норвешке
компаније „Рап марине груп“, која производи делове за бродове, нафтне платформе и машине.
У Пироту је отворен нови погон фабрике „Тигар тајрес“, а отварањем 500 нових радних места број запослених у фабрици повећан на 2.700 радника.
Највећа соларна електрана у Србији пуштена је у рад у селу Велесница, у Општини Kладово.
Белгијски „Делез“ је у Старој Пазови отворио дистрибутивни
центар од 70.000 квадрата.
Kомпанија „Хенкел Србија“ отворила је нову „Бреф“ фабрику у
Kрушевцу која запошљава 220 нових радника.
Словеначка компанија „Петрол“ отворила је у Смедереву регионални терминал течног нафтног гаса који ће запошљавати око
100 људи.
У Бечеју је отворен центар за дораду семена и кукуруза немачке компанија „KWС“ који ће запослити 250 радника.
Немачка компанија „Фрезенијус медикал кер Србија“, која производи потрошни материјал за хемодијализу, отворила је нову
фабрику у Вршцу, у којој ће радити око 1.150 радника.
У Смедереву су „ПKЦ групи“ предати кључеви нове
хале од 20.000 квадрата, коју је саградио Град Смедерево, сопственим средствима и за мање од четири месеца.
Нови погон за производњу чаура отворен је у ужичком „Првом
партизану“.
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НАРОДНА БАНКА

ИНТЕРВЈУ

Похвале ММФ-а
З

аменик директора Међународног монетарног фонда, Мин
Жу, на састанку са гувернером НБС, Јоргованком Табаковић, и министром финансија, Душаном Вујовићем, у Лими,
похвалио је напредак Србије у спровођењу трогодишњег
стенд бај аранжмана из предострожности, који је Влада почетком 2015. закључила са ММФ-ом, и истакао да су посеб-

ни резултати остварени у макро монетарној стабилизацији.
„Референтна каматна стопа снижена је на до сада најнижи
ниво и тиме смо, и поред дезинфлаторних притисака, избегли улазак у дефлацију, а истовремено смо дали подстицај
економском расту”, истакла је, том приликом, гувернер Табаковић.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
САОБРАЋАЈ

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

У Србији више нема кредита за железницу који стоји, а
пројекти који се реализују, вредни 1,2 милијарде евра,
највећи су подухват на железници у последњих 40 година. За највише три године имаћемо 500 километара
модернизованих пруга, на којима ће нови возови ићи
брзином већом од 120 километара на час. За две године, од Новог Сада до Београда стизаће се возом за
свега пола сата“, рекла је Михајловић, отварајући конференцију „Железничка инфраструктура у региону“.

Поглавље 35 никада није и не би требало да буде замена за политички дијалог, што пише и у самом преговарачком оквиру ЕУ, већ треба да прати нормализацију
односа, која се прати кроз споразуме постигнуте у политичком
дијалогу, уз посредовање ЕУ. Зато мислим да би погрешно било
ићи са решењима која нису договорена са обе стране“, каже министарка Јадранка Јоксимовић.

Убрзана модернизација
пруга

ОДБРАНА

Наменска индустрија
поново у плусу
Министар одбране, Братислав Гашић, посетио је
фабрику наменске индустрије „Застава оружје“ у Крагујевцу, и истакао да ће та фабрика, први пут после
15 година, имати позитивно пословање и двоструко
већи извоз у односу на претходну годину. „Планирамо да до краја године остваримо 750 милиона долара
промета наменске индустрије. „Застава оружје“, у односу на период до 2012. године, први пут исказује добитак, а
очекујемо да ће до краја године бити 400 милиона у плусу“,
рекао је Гашић.

ПРАВДА

Увођење једног
апелационог суда
Министар правде, Никола Селаковић, истакао је на отварању годишњег саветовања судија у Врњачкој Бањи, да неуједначена судска
пракса Србију много кошта. „Можда
најбоље то знају судије Уставног суда
и ми, из Министарства правде, када
нам из Стразбура стигну одштетни
захтеви за наплату. Србији нису потребна четири правна подручја и различита тумачења
истог правног чињеничног стања. Због тога ће
се, у разговорима са Врховним касационим судом, размотрити формирање једног апелационог суда. Планира се да судије носе судијске
тоге, а да запослени имају униформе у складу
са својим запослењима“, истакао је Селаковић.

Само решења договорена
с обе стране

ПОЛИЦИЈА

Смањена стопа криминала
Од јула до септембра ове године, на територији Републике Србије, почињено је 7,7 одсто
мање кривичних дела општег криминала, у односу на исти период претходне године, рекао је
министар унутрашњих послова, др Небојша Стефановић, представљајући извештај на седници
скупштинског Одбора за одбрану и унутрашње
послове. Министар је прецизирао да је током
јула, августа и септембра ове године почињено
21.439 кривичних дела општег криминала и да су ухапшене и задржане 1.162 особе, а да је полиција запленила око
600 килограма наркотика.

ЗДРАВСТВО

Реконструкција
свих здравствених
установа
До средине године, све болнице ће бити поправљене, окречене,
имаће адекватне подове и санитарне чворове. Обезбедили смо новац,
сада је потребно да убрзамо процедуру, да не бисмо губили време на
бирократију, поручио је министар
здравља, Златибор Лончар, на
свечаности поводом завршетка реконструкције Уролошке клинике.

СПОРТ

Образовање
кадрова који су
потребни

Министар Вања Удовичић присуствовао је потписавању уговора
о раду за 39 младих радника од 18
до 30 година, који су се, у оквиру
пројекта Министарства омладине и
спорта „Споји и завари“, од априла
обучавали и оспособљавали за рад
на пословима заваривања, а свих 39 добило је посао у предузећу „Прим“. „Данас
млади често хрле ка занимањима за којима
не постоји потражња на тржишту рада, а
нама заваривачи недостају. Србији су потребни како бисмо ојачали нашу привреду,
а не „увозили“ раднике из других земаља“,
истакао је Удовичић.
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НАРОДНА СКУПШТИНА

ВЕСТИ

Маја Гојковић на заседању
Интерпарламентарне уније
П

редседница Народне скупштине, Маја Гојковић, учествовала на 133. Скупштини Интерпарламентарне уније (ИПУ)
у Женеви, на којој парламентарци 130 земаља света дебатују о
питању миграција, моралним и економским императивима за
правичнију и хуманију миграцију, а коју је отворио председник
ИПУ, Сабер Чаудри. Гојковић је, обраћајући се Скупштини ИПУ,
рекла да се не сме заборавити да је питање избегличке кризе у

исто време и питање солидарности и поштовања људских права,
и нагласила да је Србија водила одговорну политику, засновану
на људској солидарности и разумевању.
„Помогли смо колико смо могли, упркос економским тешкоћама. Нисмо и нећемо правити зидове на нашим границама, јер смо
уверени да je будућност у сарадњи и размени, a не у огради и
жици“, рекла је председница Скупштине.

Посланици на
симулацији седнице са
младим Београђанима
У оквиру Недеље парламентаризма,
организована је симулација седнице Народне скупштине у градској скупштини,
у којој су учествовали млади Канцеларије за младе и сарадњу са удружењима
Града Београда. Младима су се обратили
председник Посланичке групе СНС, Зоран
Бабић, заменица председника СГ, Андреа
Радуловић, и градски менаџер Горан Весић. Бабић је младима поручио да је дошао са жељом да их охрабри и оснажи у

борби за остварење њихових права.
„Када сам био млад, обећао сам себи да
никада нећу говорити младима да њихово време тек долази. Ово је ваше време,
зграбите га оберучке. Увек тражите више,
и од себе, и од друштва, и од сарадника,
јер ви сте ти који ће мењати свет“, рекао је Бабић. Симулацији седнице, поред
одборника СГ Београда, присуствовале су
и народне посланице Душица Стојковић и
Мирјана Андрић.

Састанак одбора за спољне послове
парламената Бугарске, Румуније и Србије
Делегација Одбора за спољне послове Народне скупштине учествовала је
на трилатералном састанку одбора за спољне послове парламената Бугарске,
Румуније и Србије у Софији. У нашој делегацији, коју је предводила Александра Ђуровић, председница Одбора, била је и народна посланица Марија Обрадовић. Састанак одбора за спољне послове парламената Бугарске, Румуније
и Србије одржан је у оквиру иницијативе „Крајовска група“, чији је циљ промовисање економских, социјалних и политичких интереса три земље и реализација заједничких пројеката. Након састанка, председници одбора све три
државе потписали су заједничку изјаву, у којој је истакнут значај међусобних
односа у регионалним и међународним оквирима, и њихова улога за стабилност и безбедност у југоисточној Европи.

Седма конференција
председника парламената
земаља Западног Балкана

П

отпредседник Народне скупштине, мр Игор Бечић,
учествовао је на Седмој конференцији председника
парламената земаља Западног Балкана у Будимпешти.
У оквиру прве сесије на тему „Југоисточна Европа на
путу ка ЕУ“, потпредседник Бечић указао је да блиском
сарадњом, залагањем и разумевањем све земље Југоистичне Европе могу заједнички да искористе пун потен-

цијал региона и побољшају живот и општи просперитет. Оценио је да је наша земља опредељена да у
пуној мери развија билатералне односе са суседима
и са свим државама Југоисточне Европе. Предочио је
да везивни фактор региона представља сама Европска
унија и да из тога произилазе разлози који су подстакли мултилатералну сарадњу на Балкану. Потпредседник Бечић истакао је објективну упућеност суседа
једних на друге због ограничености националних тржишта, развоја инфраструктуре, регулисања социјалних и економских питања и коришћења заједничких
ресурса, и нагласио посвећеност Србије за успостављање добросуседских односа и сарадње.

ВОЈВО
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ПОКРАЈИНСКИ
ПОСЛАНИЦИ О
ВЕСТИ
РЕБАЛАНС БУЏЕТА АПВ

Ђорђе Милићевић:

Огромна потрошња и
страначко запошљавање
Једна од тема седнице Скупштине
АПВ, 7. октобра, била је предлог Одлуке
о ребалансу буџета АПВ за текућу годину. Ребалансом нису планиране значајније инвестиције у пројекте развојног
карактера, који би резултирали бржим
економским развојем покрајине, растом
БДП-а, смањењем незапослености и
бољим животним стандардом грађана,
већ се реализују само мањи пројекти,
и то махом у локалним самоуправама
где је ДС на власти. То је пример како
се буџетска средства злоупотребљавају
у политичке, страначке сврхе. Покрајински буџет се може окарактерисати и као трошаџијски и недомаћински. Планирани
расходи за запослене су 2,83 милијарде динара. За коришћење
роба и услуга планирана је потрошња од 2,81 млрд. динара,
а за услуге по уговору и специјализоване услуге биће потрошено невероватних скоро милијарду динара. Наравно, у томе
се налази потенцијално жариште злоупотреба тих средстава.
Нерационалност и нетранспарентност у реализацији буџета
види се кроз трошење средстава из буџетске резерве. Укупна

ХЕТЕРЛЕНД
Дарко Бађок:

Украдени милиони
од деце са посебним
потребама
Учили су нас да не постоји ништа
узвишеније на свету од хуманости и
милосрђа према немоћнима и слабијима. Како онда остати равнодушан на
немерљиву штету и чињеницу да се не
зна шта је са опредељених 156 милиона динара за децу са посебним потребама у Новом Бечеју? Нешто што се
не може ни назвати реконструкцијом
дворца Хетерленд пример је пљачке
новца грађана Војводине и бахатости од стране Фонда за капитална улагања
Војводине, садашње Управе за капитална
улагања. Очекујем да надлежни органи ураде свој посао до краја и да одговорност сносе
сви који су тако нечасно поступали. Када је у
питању само овај случај, да у Бојану Пајтићу
постоји и мало осећаја бриге за опште добро,
из моралних разлога поднео би оставку на
место председника владе Војводине. Изговор директора Управе за капитална улагања
Војводине да, уколико има пропуста, то треба испитати, је непримерен, јер је управо СНС
у Скупштини АП Војводине више пута указивала на разне злоупотребе, тражећи анкетне
одборе и утврђивање одговорности.

Заштићен
НВО сектор
Покрајински посланик
Владимир Налић наглашава
да је ребаласом буџета АП
Војводине више пара одузето
пољопривреди него невладиним организацијама, које су
остале заштићене јер су можда
директно или индиректно повезане са ДС-ом. Такође, према
његовим речима, остали су
високи трошкови за службена
путовања, али зато нема пара за
бесплатне уџбенике, а и Матица српска добила је за 15 одсто
мање од планираног новца.

буџетска резерва, стална и
текућа, за 2015. планирана је у износу од 290 милиона динара. Закључно
са 14. септембром потрошено је 260 милиона или
скоро 90 одсто. Уочљиво
је и да број запослених у
покрајинској администрацији расте, упркос Уредби
о забрани запошљавања
у јавном сектору. Расте и
број постављених лица,
што указује на класичан пример страначког запошљавања. На
основу изнетих чињеница, а и свих других параметара у ребалансу буџета, јасно је да је реч о петнаестогодишњем континуитету неефикасне, лоше и по све грађане штетне политике
покрајинске владе и ДС-а. Насупрот томе, Влада РС, предвођена председником Александром Вучићем, шаље најпозитивнију
слику како се на одговоран, рационалан и домаћински начин
управља буџетским средствима, а потврду тога дају и релевантне међународне финансијске институције.

РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ
Драгана Милошевић:

Кредити без покрића
Говорећи о АП Војводини и односу власти Бојана Пајтића према њеним
грађанима, говоримо о већ 15 година пљачкања и разарања некада најбогатије
регије у Србији. Као део низа афера и доказа о катастрофалној политици ДС-а у
Војводини, истиче се пример Развојне банке Војводине. У свом „развојном“ путу
пљачкања грађана, РБВ је од јула 2009. до септембра 2012. докапитализована,
у укупном износу од 18 милијарди динара, да би се потом сазнало да је око 75
одсто пласмана те банке ненаплативо. Непосредно пред прихватање предлога
Владе Србије и давања сагласности да РБВ пређе под ингеренције неке друге
банке, влада АП Војводине, не само да је чинила катастрофалне грешке у вођењу
РБВ, већ је и злоупотребила Скупштину Војводине, која је тада донела одлуку о
докапитализацији РВБ са 150 милиона евра. Већ тада су посланици СНС указивали на политичку и сваку другу одговорност владе АП Војводине за огромне губитке у банци, незнање и
несналажење у процесу њене консолидације и обману посланика Скупштине АП Војводине
поводом покренутог процеса докапитализације, од којег је, без знања Скупштине, напрасно
одустала. Уместо да влада АП Војводине призна грешке и затражи одговорност чланова УО
и ИО банке, она покушава да их заштити покретањем докапитализације, иако је јавности
било јасно да се ради о економски бесмисленом потезу. Као епилог, априла 2013. Развојној
банци Војводине одузета је дозвола за рад због хроничног недостатка капитала, критичне
поткапитализованости и угрожене могућности исплате обавеза према повериоцима, као и
због тога што је ова банка могла бити узрок системског ризика финансијског сектора Србије. Бојан Пајтић је и током избора 2012. знао да је РБВ, којом управљају његови сарадници, пред колапсом, да је у зони неликвидности, а ипак је одобрио и сагласио се да ДС из те
банке преузме кредит, вредан 360 милиона динара, без икаквих гаранција, за финансирање
избора. Очекујући изборе у АП Војводини, када ће грађани коначно моћи да кажу НЕ даљем
пљачкању Војводине, а које им у претходном периоду, уз огроман недостатак морала, Бојан
Пајтић није дозволио расписивањем превремених покрајинских избора, такође грчевито се
држећи фотеље и личних партијских интереса, свакодневно ћемо се залагати да надлежне
институције процесуирају одговорне, не само у случају РБВ, већ и за многобројне вешто
организоване пљачке ресурса са којима су располагали Војвођани.

ОДИНА
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О АФЕРАМА
БОЈАНА ПАЈТИЋА
НАРОДНА СКУПШТИНА
ЗЛОУПОТРЕБА ФОНДОВА И СЕКРЕТАРИЈАТА
Владимир Галић:

Антифриз и сифони
уместо пара
В

ладавину ДС-а и Бојана Пајтића карактеришу пропадање Војводине, финансијске авантуре попут РБВ и Тесла банке у Загребу,
бахато трошење пара у покрајинским секретаријатима, о чему најбоље сведочи ситуација у Секретаријату за науку и технолошки
развој, док је на његовом челу био Драгослав Петровић, некадашња
Пајтићева десна рука и сива еминенција покрајинске администрације.
Примера ради, новац је враћан кроз антифриз који је касније дељен
школама којима ни за шта не треба, кроз вино које је покрајинска
администрација трошила за „репрезентацију“, кроз сифоне и друге
ствари. За многе погоне, који су отворени парама пореских обвезника за тобож увођење нових технологија, за које се поставља питање
да ли су уопште прорадили, или су радили само кратко време, јер је
новац очигледно проћердан. Шта су урадили са путевима који су у
надлежности Покрајине? Ништа. Путеви су у очајном стању. Шта је
Покрајинска влада урадила у пољопривреди? Гаранцијски фонд је
прошле године гарантовао за куповину свега тридесетак трактора у
Војводини, што је мало и за једно село, а камоли за целу Покрајину.

КАМЕНИЦА 2
Др Предраг Матејин:

Цена волшебно
скочила са 16 на
преко 30 милиона евра

Н

ајтежи пацијенти оболели од рака у
Војводини месецима чекају на често
једину спасоносну терапију зрачењем.
Апарати за зрачење су застарели, недовољних капацитета и често у квару. На
сајту Фонда за капитална улагања пише:
„Колики је значај изградње Каменице
2 најсликовитије се може изразити подацима да на територији
Војводине, годишње, имамо 1.400 оболелих од карцинома, од
којих већина умре, пре него што и добије прилику да оде на
зрачење, што ће се отварањем Каменице 2 значајно променити“. Пројекат Каменица 2 започет је 2008. године. Завршетак
је обећан за 14 месеци, а касни већ шест година. Прва процена
вредности радова била је око 16 милиона евра. Цена се на волшебан начин попела на преко 30 милиона евра. И поред чињенице
да у буџету Покрајине постоје неутрошена средства, грађани су
задужени за додатних 18 милиона евра. На инсистирање СНС
одржана је посебна седница Скупштине АПВ, након које је дошло
до деблокаде тендера, спречена је набавка застарелих апарата
по вишим ценама и тако је уштеђено 3,5 милиона евра. Велико је
питање где би тај новац завршио да посланици СНС нису изнели податке у јавност и подигли медијску прашину? Вероватно у
предизборној кампањи ДС. Али, није овде крај мукама пацијената Института за онкологију у Каменици. Прошло је више од четири месеца од завршетка тендера, апарати су испоручени, али
ни секретарка за задравство, на седници Скупштине није знала
да одговори када ће бити пуштени у рад. Сва је прилика да радови нису добро испланирани и изведени, и да се морају трошити
додатна средства за адаптацију новоизграђених објеката. Сви
грађани Војводине плаћају својим новцем, нестручност, криминал и бахатост Покрајинске владе, а нажалост најтежи болесници плаћају својим животима.

Покрајинска влада се хвали како је изградила Ургентни центар са најсавременијом опремом у Европи, али се не хвали
да је то урађено по најскупљим ценама у Европи, док друга одељења у Клиничком центру нису кречена 20 година.
Зашто је на последњој седници Скупштине АП Војводине,
владајућа већина спојила чак седам важних тачака дневног реда у једну, остављајући посланицима могућност да о
свим тим тачкама, међу којима су други ребаланс покрајинског буџета на 250 страница и план развоја пољопривреде
и унапређење сточарства, говоре укупно пет минута, 50
секунди по тачки дневног реда? Сви знамо да Република измирује своје обавезе према Покрајини, али да је покрајинска
администрација потрошила тај новац, дајући шаком и капом, од јануара до данас, локалним самоуправама у којима
је ДС на власти. Од јануара до јуна ове године, Покрајина
је од пореза на добит остварила тек 2,7 милијарди динара, а у истом
периоду прошле године 5,5 милијарди динара. Разлику од 2,8 милијарди (коју нису били способни да наплате) Пајтић није хтео да
види у јуну, па се новац трошио онако како је у децембру прошле године усвојено у буџету. Сад покрајинска влада злоупотребљава медије говорећи о мањку од 4,4 милијарде, јер Република тобож дугује
Покрајини. А када је недоношење Закона о финансирању Војводине
у питању, одговорност управо сноси ДС, јер по Закону о спровођењу
Устава, требало га је донети до краја 2008. године, дакле у време када
су демократе биле на власти на свим нивоима у држави.

БОЈАН ПАЈТИЋ НИКАД НИЈЕ
НА РАДНОМ МЕСТУ
Дамир Зобеница:

Удружени нерад
и неспособност
Бојан Пајтић не ради свој посао већ дуже
време. Читав последњи мандат, од момента када је ДС изгубила републичку власт,
Пајтић почиње да се понаша као опозиција,
иако је последњих 16 година на власти. Први
разлог због чега се Пајтић од 2012. не бави
својим послом је тај што је окружен неспособним људима, а што је и сам поприлично
неспособан. Други разлог је што је свестан
да се ускоро ближи крај дугогодишњој
владавини ДС-а. Да ли Пајтић треба да буде
забринут када полиција почне да „чешља“ папире у
покрајинској администрацији, након силаска ДС са
власти или не, он најбоље зна. Војводина никад не
би пропала и никада не би постала један од најсиромашнијих региона у Србији да је ДС имала способне
и вредне људе. Управо промена функционисања и
начина рада које је увела СНС, а пре свих Александар
Вучић, јесте нешто што Пајтићу и његовом режиму не
одговара. Навикли су да раде мало, а и то што раде
мало - раде искључиво за себе и своје џепове. Навикли да летују по месец дана на хрватском приморју,
да увек неком држе предавања , а да сами никада
не ураде било шта конкретно. Грчевито се боре да
остану до последњег минута мандата у фотељама,
зато што су и сами свесни да је такав дилетантски
приступ у бављењу политиком бесповратно завршен.
У такмичењу где, на једној страни имамо озбиљан
рад, посвећеност, искреност и поштење, а на другој
лоповлук, ситне преваре и константно кукање, јасно
је да СНС односи убедљиву победу.
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

Халфон и Вучић

Јоксимовић и Халфон са сарадницима

Делегација СНС на
Конференцији британских
конзервативаца

Унапређење сарадње СНС и
британске Конзервативне партије

Интернационални секретар СНС, Јадранка
Јоксимовић, предводила је делегацију СНС-a,
која је у Манчестеру присуствовала годишњој
конференцији британске Конзервативне партије.
Заменик председавајућег странке и министар
без портфеља, Роберт Халфон, био је домаћин
радног доручка, током којег се интернационални секретар Јоксимовић на кратко сусрела и са
министром спољних послова, Филипом Хамондом, министром одбране, Мајклом Фелоном, и
министром унутрашњих послова, Терезом Меј. На
маргинама конференције организован је билатерални састанак министра за европске интеграције
Јадранке Јоксимовић и британског министра за
Европу Дејвидa Лидингтонa.
Интернационални секретар СНС-а је са домаћинима разговарала о модалитетима даљег
унапређења сарадње између две партије. СНС
је оцењена као перспективна странка европске
политичке оријентације, са веома значајном
улогом у региону. Регионална сарадња била је
тема разговора делегације СНС-а и са представницима политичких странака из региона који су,
такође, присуствовали конференцији. О бројним питањима разговарано је и са представницима немачке ЦДУ, Модератима из Шведске,
као и бројним другим партијама. Конференцију
је затворио лидер конзервативаца и премијер
Велике Британије, Дејвид Камерон.

Делегација Конзервативне партије Велике Британије, коју je предводиo Роберт
Халфон, заменик председавајућег партије, члан парламента и министар без портфеља у Влади Велике Британије, посетила је Београд и разговарала са страначким
функционерима СНС - председником Александром Вучићем, интернационалним секретаром Јадранком Јоксимовић, потпредседником Николом Селаковићем, шефом
Посланичке групе Зораном Бабићем, чланом Председништва Марком Ђурићем,
градоначелницима Синишом Малим и Милошем Вучевићем, потпредседницима ИО
Александром Јовичићем и Дамиром Зобеницом, посланицима Весном Марковић и
Владимиром Орлићем, чланом Савета за међународну сарадњу СНС Братиславом
Грубачићем и представницима Уније младих.
Председник Вучић и Халфон разменили су ставове о актуелним политичким дешавањима у Србији и Великој Британији, као и о проблему миграната који погађа
целу Европу. Халфон је посебно похвалио приступ Владе Србије овом проблему,
која је међу првим државама Европе почела са регистрацијом избеглица, и истакао
да сваки грађанин Србије треба да буде поносан на своју земљу која је на хуман
начин приступила решавању проблема избеглица.
Александар Вучић истакао је да две партије могу много тога да науче једна од друге,
посебно што су обе странке, партије на власти које спроводе снажне економске реформе у циљу јачања својих економија и побољшања стандарда грађана, и изразио наду да
ће више британских компанија показати интересовање за улагање у Србију.
Интернационални секретар СНС Јадранка Јоксимовић и чланови делегације британских конзервативаца разговарали су о даљем унапређењу сарадње две партије, а представљене су им и активности и планови странке у наредном периоду. Једна од тема
била је и актуелна политичка ситуација у Србији, а размењени су и ставови из домена
регионалне сарадње. Јадранка Јоксимовић нагласила је да је СНС, партија јасне европске политичке оријентације и предводник спровођења реформског процеса у држави.
Такође, оценила је да је Србија остварила видљив напредак у процесу приступања ЕУ и
да добри резултати треба да буду валоризовани отварањем поглавља.

Делегација СНС на Конгресу ЕПП у Мадриду
Вучић и Јоксимовић са Џозефом Долом,
председником Европске народне партије

П

редседник СНС, Александар Вучић, и
интернационални секретар, Јадранка
Јоксимовић, учествовали су на Конгресу
Европске народне партије у Мадриду.
Јоксимовић је нагласила важност учешћа
делегације СНС на конгресу ЕПП, након аплицирања СНС за чланство у овој организацији,
и истакла да се веома цени снажна, проактивна улога СНС, а пре свега њеног председника
Александра Вучића на пољу регионалне стабилности и сарадње, као и реформског процеса који спроводи Влада Србије. Сама чињеница да је делегација СНС позвана на конгрес
у својству госта, уз могућност да учествује на
састанцима највиших тела, говори колико се
вреднује рад наше Странке.
Јадранка Јоксимовић сусрела се са Јоханесом Ханом, европским комесаром за су-

седску политику и преговоре о проширењу
и потпредседником ЕПП, Дејвидом Мекалистером, известиоцем Европског парламента за Србију, чланом Председништва
немачке ЦДУ и новоизабраним потпредседником ЕПП, Едуардом Куканом, шефом
Делегације Европског парламента за односе са Србијом, генералним секретаром ЕПП
Антонијом Лопезом...
Делегација СНС, предвођена председником Александром Вучићем, састала се са
председником ЕПП, Џозефом Долом, који
је још једном изразио снажну подршку СНС
на њеном путу ка чланству у ЕПП. Интернационалли секретар Јоскимовић истакла
је да је будућност СНС у Европској народној партији извесна, а да добијање статуса
можемо очекивати током наредне године.

Унија младих СНС у посети Баден - Виртембергу
У организацији Фондације Конрад Аденауер, делегација СНС боравила је у вишедневној посети Фрајбургу, где је учествовала на Конгресу
омладине немачке Хришћанско демократске уније Баден – Виртемберга. Позив Унији младих СНС уследио је након посете омладине ЦДУ
Баден Виртемберга Српској напредној странци, која је организована у
априлу. Делегација Уније младих СНС посетила је Европски парламент
у Стразбуру и разговарала са посланицима Андреасом Швабом и Дејвидом Мекалистером, известиоцем ЕП за Србију. На маргинама конгреса,
делегација СНС имала је краће сусрете са потпредседником ЦДУ, Томасом Штроблом, кандидатом ЦДУ за председника Владе Баден – Виртемберга на предстојећим покрајинским изборима, Гвидом Волфом, као и
председником омладине ЦДУ, Паулом Зимиаком.
У делегацији Уније младих СНС били су Немања Јоксимовић, Радослав Марјановић, Ненад Николић, Катарина Шушњар, Ена Дугоњић,
Бојан Марјановић, Мира Раденовић, као и Никола Ерић из Кабинета
интернационалног секретара Странке. Постигнут је договор да почетком следеће године председник омладине немачке ЦДУ, Паул Зимиак,

посети Београд, када ће се разговарати о могућностима даље сарадње
две омладинске организације.
На Конгресу Младе уније ЦДУ Баден Виртемберг, делегатима се обратио
члан ИО СНС и народни посланик, Ненад Николић, који је истакао задовољство због учешћа
српске делегације на Конгресу,
нагласио важност унапређења
сарадње између странака на
свим нивоима, информисао делегате о мерама које Влада Републике Србије предузима по
питању решавања мигрантске
кризе и пожелео странци ЦДУ
Баден Виртемберг много среће
на изборима заказаним за следећу годину.

СНС ИНФОРМАТОР 32/2015 | 15
Упаљена и друга
пећ у Железари

СМЕДЕРЕВО

Нових 400
милиона
долара за
Србију

П

осле непоколебљиве и жестоке борбе Владе Републике
Србије, на челу са њеним председником, Александром Вучићем, за опстанак и спас Железаре Смедерево и очување
радних места за 5.000 радника, а после довођења новог менаџмента, коначно је, пет година после гашења, упаљена друга висока пећ из које је потекло прво гвожђе.
Овом свечаном чину присуствовао је премијер Вучић, који је
истакао да ће рад друге пећи, у наредној години, увећати производњу за додатних 400 милиона долара.
„Вредност произведеног челика са једном пећи је око 400 милиона долара на годишњем нивоу. То је цео један одсто бруто
домаћег производа Републике Србије. Од данас правимо нових
400 милиона долара за нашу земљу. То је нових један одсто раста
загарантованих за следећу годину“, поручио је премијер Вучић,
захваливши се посебно свим радницима и “ХПК инжењерингу”
који су, како је рекао, направили овај велики успех за Србију.
Према речима премијера, у току су преговори са стратешким ки-

неским партнером „Хебеи ајрон енд стил група“ (ХБИС група), другом, или чак најмоћнијом челичаном у свету, која је заинтересована да уложи најмање 300 милиона евра у галванизацију и фабрику
шавних цеви. То би значило нови живот, како каже премијер Вучић, не само за раднике и Смедерево, већ и за целу нашу државу.
„Услов Србије у преговорима са купцем је да не буде отпуштања
радника из Железаре. Веровали смо у вас, поносан сам на вас, и
добро је што сам вас послушао и што смо сачували Железару. Ви
сте овај велики успех направили за целу Србију“, обратио се премијер стручњацима и радницима смедеревске фабрике.
Цена челика тренутно на најнижем нивоу у свету и износи 380 долара по тони, али се очекује повећање цене до најмање 480 долара по тони. У том тренутку, смедеревска Железара постаће профитабилна и почеће да зарађује додатни новац
„После тога нема зиме, можете само да преговарате са власницима како да повећавате себи плату“, поручио је премијер радницима.

ВРЊАЧКА БАЊА

Најбоља
туристичка
сезона
П

рема речима Бобана Ђуровића, председника
Општине Врњачка Бања, захваљујући промоцији
туристичких капацитета наше земље и акцији „Моја
Србија“, Врњачка Бања забележила је рекордну посећеност током туристичке сезоне.
„Захваљујући лепшем и уређенијем амбијенту, многобројним дешавањима, али и активностима Владе
РС, која је туристичким ваучерима допринела промоцији домаћег туризма, Врњачка Бања је током летњих
месеци 2015. била најпосећеније туристичко место у
Србији. Велики број гостију задржао се до почетка октобра, када је почела сезона конгресног туризма. У првих шест
месеци текуће године, у односу на 2014. годину, број гостију повећан је за 35 процената. Дуплиран је број домаћих гостију, највише иностраних гостију стигло из Русије и бивших југословенских република, а у време одржавања Врњачког карневала и The
Love Fest-a из целог света. Упорност и залагање локалне самоуправе, уз синергију са локалном привредом и велику подршку
Владе РС, довели су завршетка бројних инфраструктурних пројеката који су додатно унапредили наше место“, каже Ђуровић.
Према његовим речима, након вишегодишње обуставе радова на реконструкцији централног врњачког парка, локална
власт успела је да реши судске спорове и обезбеди средства
како би најлепши део Врњачке Бање изгледао боље него ика-

да. У сарадњи са ЈП Путеви Србије, Врњачка Бања
добила је један од најлепших кружних токова, на
којем седам постављених стубова симболизује седам врњачких минералних извора, а кружни ток на
самом улазу у Врњачку Бању заблистао је уз велелепну фонтану. Реконструисан је и бањски прстен,
који чине најфреквентније саобраћајнице у првом
бањском прстену. Локална самоуправа издвојила
је средства за изградњу четири вртића у сеоским
срединама, уређење школских дворишта, фискултурних сала, реконструкцију фасада у циљу обезбеђивања бољих услова да млади остану у Врњачкој Бањи
и врњачким селима. У сарадњи са Министарством омладине
и спорта, пуно је уложено у развој спортске инфраструктуре
која је допринела промени демографске структуре гостију и
на припреме довела велике клубове, спортске екипе и репрезентације. Потписано је више уговора о реализацији капиталних пројеката, чија се реализација очекује током 2016.
године, попут изградње три минихидроелектране на Западној Морави, савременог аква парка, отварања националног
ватерполо тренинг центра... Успешна приватизација хотела у
оквиру предузећа ХТП „ Фонтана“, која се очекује до краја текуће године, створиће услове за даље унапређење садржаја и
укупне туристичке понуде Врњачке Бање.
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ПАНОРАМА
Рековац

1. Ада - Мол

Основана Унија жена
Поводом оснивања Уније жене, повереница
Станка Михајлов истакла је да ОО СНС АдаМол чини чак 51 одсто жена и да је по томе
јединствен у Србији. Унија жена активно учествује у теренском раду, организацији трибина и
свим страначким активностима.

2. Чачак

Брига о животној средини
У оквиру пројекта „Одржива мобилност за
грађане Европе“, који ЕУ финансира са 12.000
евра, а Град Чачак са 4.000 евра, планирано
је поподневно затварање за моторна возила
улица Жупана Страцимира и Кужељева, и изградња бициклистичких стаза. Челници Града
уручили су ТВ и ДВД опрему ПУ „Радост“ за
дечије одмаралиште у Улцињу. На конференцији за новинаре ГО, представљени су
стручни савети и координатори. Ребалансом
је издвојено два милиона динара за пројекат
рекултивације бивше депоније Прелићи, како
би се аплицирало за средства код ресорног
Министарства. Град Чачак и ЈКП „Kомуналац“ омогућиће грађанима да, преко посебне
апликације, телефоном сликају дивљу депонију која ће одмах бити регистрована у бази
„Комуналца“, како би касније била очишћена.
Гради се трансфер станица за отпад, заједно
са Шведском интернационалном развојном
агенцијом и Министарством пољопривреде,
вредна 950.000 евра.

3. Лајковац

Уређење водотокова, школе, хале...
Општинским средствима изграђена је теретана на отвореном на десној обали Колубаре,
а лева обала добила је теретану, захваљујући
пројекту Канцеларије за младе Министарства
спорта. Уређују се водотокови, канали и пропусти, као превентивна мера одбране од поплава. У току је партерно уређење новог објекта
школе у Јабучју, а хала спортова добија тениске
терене. У складу са споразумом са РБ „Колубара“, модернизују се локални и некатегорисани
путеви у МЗ. Чланови Савета за здравство и социјалну заштиту, у сарадњи са Омладином, поделили су деци са посебним потребама школске пакете. Свечано су отворене нове страначке
просторије у центру Лајковца.

4. Нова Варош

Изградња сеоских путева и водовода
Локална самоуправа уложила је средства
и све мере предвиђене техничком документацијом, како би спортска дворана коначно
добила употребну дозволу. На иницијативу
председника Општине, Димитрија Пауновића,
покренута је бесплатна школа пливања за ученике првог разреда. Чланови Општинског већа
и одборници одрекли су се примања у корист
подстицаја рађања. Акцијама солидарности
мештана и уз помоћ општинских челника и Дирекције за изградњу, асфалитрани су путеви у
златарским селима. На иницијативу председника Пауновића, Општина је купила хале бивше
фабрике намештаја „Инова”, како би се направила индустријска зона. Од како је Удружење
мештана „Бјеланац“, од МЗ, преузело бригу о
водоводној мрежи у селима, на изворишту Бјеланац замењене су старе пумпе, а у Виловима
се у систем укључује извориште Кадина вода,
што Општина помаже са 900.000 динара. У

Дому здравља почела је да ради Служба за физијатријску медицину и рехабилитацију.

5. Мајданпек

Асфалтирање путева
Довршено је уређење Нушићеве и Пионирске улице, а Пемска улица асфалтирана је после
више од 50 година. У многим градским улицама
постављена је хоризонтална сигнализација. Активисти СНС помогли су уређење путева у селима Влаоле, Дебели Луг, Лесково, Тополница,
Мосна, Јасиково и у насељима Обљага и Ладне
воде. Поред Рудне Главе и Крша, ударне рупе
саниране су и у Голубињу, Мосни и Доњем Милановцу. Комплетно је санирано корито реке
Пек, направљена је пешачка стаза и заштитна
ограда у дечијем парку. Општина је помогла
и одржавање међународног Фестивала „Сачувајмо гајде и старе игре од заборава“ у Рудној
Глави.

6. Рековац

Основана Унија жена
ОО СНС Рековац основао је Унију жена, на
састанку којим је председавао повереник др
Мирослав Стевановски. За председницу је изабрана Биљана Матић, а за секретарку Љиљана
Стојановић. „Жене у Србији, али и у Рековцу,
решиле су да се изборе за позиције у друштву,
али и за бољи живот у својим срединама, што
ћемо показати кроз акције у којима ћемо помагати деци, младима, старима, бавити се хуманитарним радом, организовати креативне
радионице“, каже Биљана Матић.

7. Опово

Напредњак на челу Општине
Дошло је до промене локалне власти и за
новог председника Општине изабран је Милош Марков. Активисти СНС делили су „СНС
Информатор“ и разговарали са грађанима о
локалним проблемима. У великој сали СО Опово, у присуству великог броја жена из Опова и
околине, др Слободан Овука и др Сава Стајић
одржали су едукативно предавање о борби
против рака дојке.

8. Прокупље

Прегледи мештана удаљених села
Лекари из Прокупља пружали су медицинску
помоћ избеглицама у кампу Миратовац. Екипе
Превентивног центра и Патронажне службе ДЗ
Прокупље превентивно су прегледале мештане
удаљених села Баботинац и Гласовик. Почело је
асфалтирање Улице Вељка Влаховића. У циљу
смањења стопе незапослености, НСЗ и локална самоуправа издвојиле су средства за јавне
радове, подстицај послодавцима за отварање
нових радних места и самозапошљавање. ДЗ и
Апотека започели су реконструкцију теренске
амбуланте у Белољину. Савет за здравство и
Служба за трансфузију организовали су акцију
добровољног давања крви.

9. Пландиште

Акција „Заједно за заједницу“
Настављајући акцију „Заједно за заједницу“, наши активисти уредили фудбалски терен и поставили кућице за резервне играче и
делегате у МЗ Велики Гај, а у МЗ Стари Лец
уредили су дечије игралиште. Дружили смо се
са суграђанима и делили „СНС Информатор“
испред пијаце. У сарадњи са Општином и НСЗ,
текстилна фирма „Јасмил“ из Ариља потписала је уговоре о стручном усавршавању још
двадесетак људи.

10. Прибој

Отворен центар за превенцију шлога
Уз помоћ локалне самоуправе и у сарадњи са
Општом болницом Прибој и ЗЦ Ужице, отворен
је ХИСПА центар за хипертензију, превенцију
шлога и инфаркта. Прибој ускоро добија прво
излетиште на Љесковцу, захваљујући пројекту
ТО Прибој, која је конкурисала за средства код
ресорног Министарства. Општину Прибој посетили су челници ФСС и похвалили локалну самоуправу за улагање у спорт, а разговарало се
и о постављању вештачке траве на фудбалски
терен. Савет за безбедност саобраћаја, у сарадњи са Канцеларијом за младе и МУП-ом, организовао је поделу флајера „Кликни за живот,
вежи појас“. Општина је издвојила средства
и сваком прваку поделила по 5.000 динара, а
председник, Лазар Рвовић, новчане честитке
уручио је првацима школе у Кратову. Асфалтира се око 13 километара локалних путева.

11. Рача

Отварање јавних радова
Општинска власт почела је реализацију
дуго очекиваних пројеката - реновирање терена за мале спортове у спортском комплексу
средње школе, асфалтирање путева у МЗ Мало
Крчмаре, Велико Крчмаре, Трска, уређивање
атарских путева у свих 16 МЗ, ангажовање геронто домаћица и отварање јавних радова за
уређење сеоских гробља, водотокова и јавних
површина.

12. Сомбор

Нови аутомобили за Дом здравља
Активисти СНС уручили су најмлађим суграђанима прибор поводом почетка нове школске године, а градоначелник, Саша Тодоровић, и
чланови Градског већа поделили су првацима
„Прварице“. ДЗ добио је пет аутомобила, а службено возило набављено је и за Историјски архив. Активисти ГО СНС Сомбор посетили су Дом
за децу без родитељског старања „Мирослав
Мика Антић“. Војни објекат „Венац“ преуређен
је за прихват миграната. Град Сомбор доделио је
стипендију Анамарији Ури, некадашњој ученици
генерације Гимназије, а сада студенткињи медицине у Новом Саду.

13. Србобран

Хуманитарни концерт
Унија жена СНС Србобран организовала је
хуманитарни концерт за Катарину Јоцков из
Надаља, која очекује трансплантацију јетре
у Италији. На концерту су учествовали КУД
„Бард“, хор „Зора“, Клуб за неговање традиције
и обичаја народа и народности Војводине и
песник Горан Благојевић. Сакупљено је 70.650
динара зa трошковe боравка, а новац за операцију издвојила је Република Србија.

14. Тител

Два дечија игралишта
На иницијативу председника Општине, мр
Драгана Божића, на Парадном тргу обновљено је
игралиште, постављени су реквизити и ограда, а
обнова је финансирана из средстава локалне самоуправе и општинског Спортског савеза. Ново
игралиште добили су и ђаци школе у Мошорину,
а у току је и адаптација фасаде школске зграде.

15. Варварин

Поклони за прваке
Народна посланица, др Виолета Лутовац,
посетила је ђаке прваке О.Ш. „Херој Мирко То-
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Рашка
мић“ у Тољевцу и, уз пригодне поклоне, пожелела им срећан почетак школске године.

16. Велико Градиште

Награде за најбоље
Општина је огранизовала многе манифестације, попут Царевчевевих дана, Аласких
вечери, Пасуљијаде и привукла велики број
туриста. Поводом Дана Општине и свечане
седнице СО, уручене су награде установама,
предузећима, месним заједницама и појединцима који су допринели развоју Општине, као
и најбољим ученицима и студентима. Највише
награда отишло је у руке чланова СНС, што
показује колико су напредњаци посвећени добробити своје Општине.

17. Суботица

Превенција болести срца
Поводом Светског дана срца, чланице Уније
жена ГО СНС Суботица, на неколико локација у
граду, делиле су едукативни материјал о симптомима инфаркта, са циљем подизања свести о значају превенције кардио-васкуларних болести.

18. Сурдулица

Сећање на пале борце
Поводом Дана ослобођења Сурдулице у
Другом светском рату, делегација сурдуличких
напредњака положила је цвеће на споменик
палим борцима у градском парку. Активисти
ОО СНС Сурдулица свакодневно су на терену
и помажу грађанима.

19. Сокобања

Реконструкција два пута
Министарка Зорана Михајловић и в.д. директора Путева Србије, Зоран Дробњак, посетили су Сокобању и најавили реконструкцију
два пута у републичкој ингеренцији. Урађена је
деоница пута према Језеру, а затим и пут према
Специјалној болници „Озрен“.

17

44
13
14 59
68 73
38 76 75
69
58 26 63
91
9
54
23
57 87 85
7
48 35 93 89 30
62 88 79 82 83 78

12
29 65

74 94 90 80 95 86
34 24 37 81 92 84 46
25 3
43 70 60
41
11
28
2
52
66
4
50
10 21
22
64
61
33

Са Европским прогресом потписан је уговор
о изради планова детаљне регулације за пословне зоне Рашка-Власово, Рашка-Супње и
Баљевац. Општина је на јавним радовима запослила више од 200 радника. Обележили смо
Дан Општине низом манифестација и свечаном
академијом, на којој је Повеља Града додељена
најуспешнијем предузетнику, Горану Премовићу. Делили смо „СНС Информатор“, редовно
одржавамо састанке и планирамо акције.

23. Сремска Митровица

Сјеница
На иницијативу чланова ОО СНС Сјеница,
изграђена је нова нисконапонска мрежа у Ступу, дуга 700 метара, а биће постављена и у селима Црвско, Богута, Чедово и Бреза.

22. Рашка

Планови за три пословне зоне
На Копаонику су одржани традиционални
Дани вргања, под покровитељством Националног парка Копаоник, ТО Рашка и ТО Брус.
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Комплетирано руководство
На првој седници ГО СНС Врање, избрани
су потпредседници, секретар и његов заменик,
благајник, као и председници 15 стручних савета. Наши активисти свакодневно су на терену,
разговарамо са грађанима о најакутнијим проблемима и интензивно припремамо акције.
Нови струјни водови у селима
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20. Врање

21. Сјеница

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о томе шта је који
општински одбор
СНС урадио током
претходног месеца за
бољи живот грађана
Србије

1

Контејнери за сепарацију отпада
Градска управа за образовање уприличила је
пријем ђака првака. Обележили смо годишњице битке на Легетском пољу у Првом светском
рату и страдање 7.000 грађана у Другом светском рату. У оквиру пројекта прекограничне
сарадње „Стварање друштва без отпада“, свим
ПУ, основним и средњим школама обезбеђено је
40 контејнера за сепарацију отпада. МЗ Блок Б
угостила је децу из општина Ранилуг и Грачаница. Град је издвојио преко 13 милиона динара за
шљунчење и санацију 75 километара атарских
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путева. Почела је изграња градског базена. Акцијом поделе „СНС Информатора“, МО Мачванска Митровица обележио је седму годишњицу
од формирања. Аташе у Амбасади Француске,
Виржини Манфрони, посетила је наш град и
најавила интезивнију сарадњу у области културе, образовања и заштите животне средине.

24. Осечина

Награда за најбоље ђаке
Туристичка организација „Подгорина“, на
челу са Николом Томићем, организовала је за
25 најбољих ученика О.Ш. „Браћа Недић“ из
Осечине и О.Ш. „Војвода Живојин Мишић“
из Пецке, посету аеродрому Батајница, где су
деца видела изложбу технике и наоружања, и
уживала у летачком програму.

25. Љиг

Бесплатан превоз за све ђаке
Први пут после оснивања Општине Љиг, а на
иницијативу председника, Драгана Лазаревића,
сви ученици наше Општине добили су бесплатан превоз до школа. Председник Лазаревић
обишао је радове у Улици Војводе Мишића
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на постављању кишне канализације и градњи
тротоара. Отворена је дуго очекивана апотека
у ДЗ Љиг. Председник Лазаревић посетио је
О.Ш. „Сава Керковић“, где је за ученике нижих
разреда почела едукација о саобраћајном васпитању и образовању на новом полигону.

26. Беочин

Обновљена чесма
На иницијативу предесдника ОО СНС Беочин, Митра Милинковића, и залагањем чланова ОО, обновљена је Бегина чесма у селу
Беочин. У свим МЗ уређени су атарски путеви,
а у насељеним местима санирана су оштећења
на улицама, тротоарима и путевима. Уређен
је прилаз Дому здравља и реконструисан је
шахт испред њега. На седници СО усвојен је
ребаланс буџета за 2015. којим су направљене
значајне уштеде, а средства су рационалније
распоређена. Oдржан je изузетно посећан састанак Савета за омладину, на коме су договорене нове акције. На исказане потребе ЈКП
и грађана, а на иницијативу председника Милинковића, компанија „Лафарж“ набавила је и
поклонила трактор-косачицу.

27. Голубац

Завршен тротоар
Председник Општине Голубац, Небојша
Мијовић, са сарадницима и директором О.Ш.
„Бранко Радичевић“, Сашм Ђорђевићем, поделио је школски прибор за све ученике нижих
разреда. Уређена су два километра тротоара у
насељу Парлог МЗ Голубац, на шта се чекало
више од четири деценије, чиме је побољшана безбедност у саобраћају. Радове, вредне
око седам милиона динара, финансирала је
општинска Дирекција за изградњу.

28. Крагујевац

Ускоро кланица и хладњача
Градоначелник Радомир Николић потписао је Меморандум о разумевању са кинеском
корпорацијом „Чајна Машинери Инжењеринг
Корпорејшн“, којим је предвиђено оснивање
заједничког предузећа за откуп и прераду стоке у Централној Србији. Планирана је изградња
кланице, хладњаче и производња енергије од
сточног измета, чиме би се заокружио процес
производње.

и финансирали бетонирање прелаза код вртића. МЗ Оџаци, уз помоћ чланова СНС, поставља клупе и реквизите за дечију игру. Чланови
Савета МЗ Оџаци уредили су зелене површине
око ПУ „Полетарац“. Почиње градња дечијег
игралишта, које су Оџачани освојили у оквиру
„Нивеине“ акције. ТО Оџаци била је домаћин
Златног котлића Војводине. Локална самоуправа финансира обнову фасада, постављање
олука и поправку кровова школа. Представници МЗ Српски Милетић, у сарадњи са Црвеним
крстом, поделили су хуманитарне пакете за 20
социјално угрожених породица. Чланови МО
Српски Милетић обновили су клупе у парку и
уредили фасаде у центру села. Представнице
Удружења „Жене за Српски Милетић“ и МЗ
Српски Милетић уручили су поклоне члановима Удружења за помоћ МНРО. Чланови Савета
МЗ уручили су прибор најмлађим ученицима
школе у Дероњама. Чланови Уније пензионера
ОО, у сарадњи са УГ Треће доба, поклонили су
хуманитарну помоћ за 25 болесника у ДЗ.

30. Панчево

Заједнички пројекти Панчева и Београда
Први пут после скоро 20 година, у нашем
граду састали су се градоначелници Панчева
и Београда, Саша Павлов и Синиша Мали, и
разговарали о заједничким развојним пројектима, али и о могућности обједињеног система
јавног превоза, јер се много Панчеваца школује
и ради у Београду. Скупштина Града, на седници после изласка ДС-а из власти, именовала је
нове чланове Градског већа и в.д. директора ЈП
из редова СНС. Нови чланови СНС у Панчеву
постали су досадашњи самостални одборници
и пет одборника из других странака.

31. Јагодина

Нове страначке просторије у Рибару
Чланови МО Рибаре обезбедили су и опремили нове страначке просторије у овом поморавском селу, које је свечано отворио Никола
Радосављевић, председник ГО СНС Јагодина.

32. Кладово

обраћај новог моста очекује се половином децембра.

33. Нови Пазар

Улична расвета у Ковачеву
Мештани Ковачева добили су уличну расвету, а наставља се и насипање путева у околним
селима. Граде се два обданишта и дијагностички центар, асфалтирају се улице, реконструише
се канализациона мрежа... ГО СНС Нови Пазар
обезбедио је средства за укровљавање капеле
на гробљу у Лукарама. Председник Савета за
омладину и секртар ГО СНС, Љиљана Лешевић,
одржала је конференцију за новинаре на којој
је истакла учешће омладинаца у организацији
великог броја хуманитарних акција, уређења
спортских терена и позвала све младе да нам
се придруже.

34. Мали Зворник

Субвенције сточарима
Општина Мали Зворник обезбедила је подстицај за 16 пољопривредника, у виду субвенција за набавку 233 уматичених грла оваца сјеничке расе. Унија жена учествовала је на првој
регионалној конференцији жена у манастирском комплексу Соко Град, којој су присуствовале жене различитих верских и етничких група. Наши активисти су свакодневно на терену и
помажу грађанима.

35. Пећинци

Лопте за фудбалски клуб
Координатор СНС за Сремски округ, Ђорђе
Радиновић, посетио је нашу Општину и у
Доњем Товарнику разговарао са чланством ОО
СНС Пећинци, на челу са повереником Милорадом Пантићем. Радиновић је ФК „Слобода“
из овог места поклонио пет фудбалских лопти.
Уручене су дипломе основцима који су током
лета похађали бесплатну школу пливања, за
коју пећиначки базени бесплатно уступају своје
капацитете. Свечано је отворен нови ловачки
дом у Обрежу, чију је изградњу финансирала
локална самоуправа.

36. Пирот

Уређење места и брига о грађанима
Потписани су уговори о проширењу Слободне зоне Апатин и на територију Оџака. Локална самоуправа обезбедила је део средстава за
градњу православног храма у Каравукову, као
и бесплатан превоз за око 600 средњошколаца.
Чланови МО Бачки Грачац санирали су ударне
рупе у већини улица, очистили дивље депоније

Почела изградња моста
Локални Савет за безбедност саобраћаја
поделио је првацима, у пет основних школа
са подручја наше Општине, сет за безбедније
кретање у саобраћају - светлоодбојни прслук,
наруквице и налепнице за ранац, и брошуру
„Пажљивко“, коју је донирала Агенција за безбедност саобраћаја. Председник Општине, др
Драган Будујкић, са сарадницима из општинског Савета за безбедност саобраћаја, обишао
је градилиште моста код села Милутиновац.
Стари бетонски мост нестао је прошле године
под налетом бујичних вода, а пуштање у са-

Оснаживање жена и трибина
о новим медијима
Представнице Форума жена посетиле су
Гњилан, где су са домаћинима разговарале
о родној равноправности, потреби да више
жена учествује у јавном и политичком животу, значају економског оснаживања жена са
села, превенцији болести, проблему насиља у
породици... У организацији Савета за просвету, одржана је трибина „Деца и нови медији“,
како би се грађанима приближиле предности и
опасности коришћења интернета.

Кладово

Мали Зворник

Пећинци

29. Оџаци

СНС ИНФОРМАТОР 32/2015 | 19

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

Србија да остане чувар свог
и светског културног блага
„Непроцењива и непоновљива
уметничка и архитектонска дела
преживела су пет векова турске
владавине, Балканске ратове,
Први и Други светски рат. А ево
их, 2004. године дивљачки се
скрнаве и руше, затрпавају и
преоравају, као део филигрански прецизно урађене припреме
за догађаје који ће уследити
четири године након дивљачког рушења цивилизацијских
хришћанских тековина српске
културе. На Косову се не чува
само српска, чува се европска
култура, светско памћење, чува
се значајан корак цивилизацијског хода човековог на читавој Земљи. Зато је важно да
чувар свог и светског културног
блага остане Србија као пуноправна чланица организације
УНЕСКО“, рекао је председник
Томислав Николић у Уједињеним нацијама.

СНС ПАНОРАМА
37. Уб

Дрва за најугроженије
Почела је са радом фабрика за производњу
угљених хидрата „Бест Енерџи Брикет”. Директор ЕПС-а, Александар Обрадовић, најавио је
нова запошљавања у Општини и прве тоне угља
из копа „Радљево“. Представљању студије о
унапређењу заштите од вода у сливу Колубаре,
поред представника 16 општина у сливу Колубаре, надлежних министарстава и институција,
присуствовали су и представници Владе Јапана
и Програма УН за развој. Делегација Тивта боравила је у Убу, а разговарало се о унапређењу
сарадње. У Совљаку се гради водоводна мрежа
од 400 метара. Око 130 корисника социјалне
помоћи добило је по два кубика огревног дрвета, а најугроженије породице нешто више од
метра дрва.

38. Жабаљ

Увећање чланства
ОО СНС Жабаљ наставио је са акцијама окренутим ка омасовљењу чланства и приближавању програма СНС грађанима. Активисти МО
Чуруг, Госпођинци, Жабаљ и Ђурђево редовно
одржавају везу са чланством, симпатизерима и
грађанима путем излазака за пултеве и поделе
„СНС Информатора“. Чланство се свакодневно увећава, а међу новопродошлим све више
је младих. Акцији добровољног давања крви
одазвао се велики број наших чланова.

39. Босилеград

Помоћ за мештане Лалош махале
Активисти Повереништва посетили су
неколико породица у ромској махали Лалош и поделили им намирнице, набављене добровољним прилогом напредњака.
Мештани су упознали активисте СНС
са проблемом нечишћења депонија,
оштећене канализационе цеви, кућа у
којима се не може живети, посебно током
зиме. Активисти СНС обећали су да ће
им одмах помоћи да набаве огрев, а да ће
у будућности учинити све да се побољша
положај Рома. На Изборној скупштини
ОО СНС Босилеград, за председника ОО
једногласно је изабрана досадашња повереница, Невенка Костадинова, а СНС
креће у битку за промене у Босилеграду, где
већ 15 година влада режим једног човека.

40. Бор

Стигла пијаћа вода
Мештани реона Метовница-Тимок, захваљујући Општини Бор и сарадњи са ЈКП Водовод и МЗ Метовница, поново су добили здраву пијаћу воду. Након 20 година, мештани 28
домаћинстава Суве реке добили су прикључак
на градски водовод. Општина Бор издвојила
је 400.000 динара за школски прибор за 450
првака у пет градских и три сеоскe школe. КУД
МЗ Ново Селиште учествовало је на Фестивалу

Босилеград

фолклора „Свети Јоаким Осоговски“ у Македонији, чиме је успостављена сарадња општина
Бор и Крива Паланка. Општина је и ове године
организовала брдску трку шампионата Србије.
Председник Општине, Живорад Петровић,
разговарао је са мештанима МЗ Старо селиште,
а одржан је и округли сто о односу локалних
и регионалних медија према националним
мањинама. Заменик шефа Мисије ОЕБС, Мајкл
Ујехар, посетио је Општину Бор и најавио
покретање пројеката у вези са безбедношћу и
привредним развојем. У сарадњи са Службом
за трансфузију,организовала је акција добровољног давања крви.
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41. Чајетина

Против селективног искључења струје
Чланови ОО СНС Чајетина наставили су обилазак МЗ и разговор са мештанима. У МЗ Голово помогли смо породици да измири рачуне
за електричну енергију и указали на проблем
селективног искључивања струје, јер се струја
искључује социјално најугроженијим становницима, а праштају се дугови привредницима
блиским општинским властима.

42. Ћурпија

Обновљена зграда школе
Председник Општине, Нинослав Ерић, отворио је реновирану зграду школе у Остриковцу.
У главној пешачкој зони изграђен је паркинг
са 30 места, а реконструисани су тротоари у
улицама Кнеза Милоша, Милице Ценић и 13.
Октобар. Тротоари у Булевару Војске Србије
пресвучени су новим асфалтом. У оквиру пројекта водоснабдевања и одвода отпадних вода у
Поморавском округу, Општина Ћуприја добиће
милијарду динара из фонда ЕУ. Студија обухвата реконструкцију изворишта „Немања“, резервоара у Добричеву, замену азбестних цеви
главног вода, реконструкцију градске мреже и
градњу фабрике за прераду отпадних вода. Санирани су путеви у селима Вирине и Исаково, а
почели су радови на адаптацији Дома културе
у Иванковцу.

43. Горњи Милановац

Подршка породицама са више деце
У организацији Друштва српских домаћина,
у селу Коштунићи одржан је осми скуп родитеља са троје и више деце Сувоборског краја.
Манифестацију су подржали председница
локалног парламента, Јадранка Достанић, и
народни посланик, Дејан Ковачевић, који је
малишанима уручио поклоне. Одржавамо
редовне састанке ОО, МО и Омладине. Обележили смо 71. годину од мисије „Халијард“,
највеће мисије спасавања савезничких пилота у Другом светском рату, а прослави су
присуствовали представници Војске Србије,
чланови амбасаде САД, саветник председника Србије... Министар Иван Тасовац отворио
је Четврту конференцију филмских фестивала
младих, у оквиру Трећег међународног филмског фестивала Кратке форма.

44. Кикинда

Нова радна места
Након обуке у сенћанској фабрици „Тиса
аутомотив“, 27 радника из Кикинде потписало је уговоре о раду на неодређено време
у овој фирми. Локална самоуправа купила је
два нова санитетска возила за ДЗ. Општина
Кикинда обезбедиће по два кубика огрева за
800 социјално угрожених породица, што је

Крушевац

неколико стотина породица више у односу на
прошлу годину. Председник Општине, Павле
Марков, уручио је кључеве сеоске куће једанаесточланој породици Мијин из Иђоша. У МЗ
Банатско Велико Село, за само два дана, асфалтирано је 600 метара Улице Марка Јокића.
Од ове школске године, Општина у целости
финансира превоз ученика средњих школа,
као и део трошкова за превоз студената. У
фабрици МСК прорадили су погони, након паузе од скоро четири године.

49. Бољевац

Уређење путева, изградња канализације
Санирани су и насипани атарски путеви у селима Рујиште, Луково, Оснић, Подгорац. Поред
коловоза, рађени су канали и банкине. Ради се
канализациона мрежа на Илинском брду, у
улицама које до сад нису имале канализацију,
а реконструишу се и постројења за пречишћавање отпадних вода.

50. Крушевац

46. Смедеревска Паланка

Отворен Бруски пут
Министри Зорана Михајловић и Братислав Гашић, и градоначелник Драги Несторовић, отворили су деоницу пута Крушевац – Разбојна, тзв.
Бруски пут. Одржан је Фестивал православног
филма, а отварању су присуствовали и амбасадори Руске Федерације и Белорусије, Александар Чепурин и Владимир Чушев. После састанка
чланова МО Прва МЗ и Савета за комуналну делатност, за само недељу дана, никла су два летњиковца, поклон мештанима од свих чланова
СНС и привредника Владице Петровића. Чланови МО Лазарица уређивали су зелену површину
у дворишту МЗ и парк Багдала. Наши активисти
делили су „СНС Информатор“.

47. Блаце

Помоћ старима у селима
На ванредним локалним изборима у Општини Медвеђа, листа Александар Вучић – СНС,
СПС и ПУПС, освојила је чак 60 одсто гласова
бирачког тела, чиме су грађани још једном показали колико верују у програм наше Странке
и њеног председника. Активисти СНС свакодневно помажу старим и болесним људима у
селима.

45. Косовска Каменица

Донација за фолклораше
Активисти ОО СНС Косовска Каменица, у сарадњи са Општином Ранилуг, помогли су учешће
културно уметничких друштава из Косовске Каменице, „Царица Милица“ и „Симонида“, као и
„Венац“ из Грачанице, на манифестацији „Дечији
дан“ у Сремској Митровици. Чланови Привременог органа Општине Косовска Каменица из редова СНС донирали су 50.000 динара за трошкове пута и боравак деце у Сремској Митровици. Организовано је и братимљење МЗ Блок из
Сремске Митровице и Општине Ранилуг.
Разговор са грађанима
Активисти Савета за омладину и спорт ОО
СНС поставили су штанд и разговарали са
грађанима о локалним проблемима. Мештани
су се највише жалили на општинску власт, председника Општине, коме је то прво радно место,
а који је око себе, како кажу, окупио гомилу неспособњаковића и пријатеља, вештих једино у
томе да малверзацијама отимају од грађана.
Нови контакти и значајни споразуми
Одржани су Дани шљива, најпосећенија и
најорганизованија од свих 12 претходно одржаних манифестација. За три дана Блаце је посетило преко 80.000 људи, међу којима су били
и истакнути гости из земље и иностранства, са
којима је потписано неколико значајних споразума и остварено низ озбиљних договора о
сарадњи, у циљу развоја Општине. У Гргуру
је одржана шеста манифестација „Село слави
шљиву”, коју је посетио председник Србије, Томислав Николић.

48. Богатић

Јесењи радови
Почело је јесење асфалтирање путева на територији Општине, у вредности од 22 милиона
динара, у дужини од 4,2 километра. Успешно
је завршено уређење Улице Мије Јовановића и
дворишта О.Ш. „Мика Митровић“ у Богатићу.
Пошљунчано је 38 километара некатегорисаних сеоских путева.

Блаце

51. Медвеђа

52. Бајина Башта

Санација нисконапонске мреже
На иницијативу председника Општине, Радомира Филиповића, наш град посетили су
директор регионалног центра Електросрбија,
Срђан Ђуровић, и директор огранка ЕД Ужице,
Саша Милошевић. Договорена је помоћ у материјалу и радној снази како би се око 10 километара нисконапонске мреже пребацило, са
дотрајалих дрвених стубова, на већ подигнуте
бетонске.

53. Алексинац

Похвала за спровођење пројеката
Канцеларија за локални економски развој успешно реализује пројекте у оквиру
EXCHANGE 3 и 4 програма, због чега је Мајкл
Давенпорт, на свом Твитер налогу, јавно похвалио нашу Општину. У сарадњи са Европским
прогресом, реализује се пројекат унапређења
локалне пореске администрације, израде
плана капиталних инвестиција и доброг управљања. Очекују се и резултати евалуације

Алексинац
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Сремски Карловци
предлога за инфраструктурне пројекте. Канцеларија за ЛЕР, заједно са Комисијом за родну равноправност, учествовала је у изради
Акционог плана за унапређење родне равноправности.

54. Сремски Карловци

Брига о здрављу суграђана
ОО СНС Сремски Карловци, на челу са др
Богданом Живановићем, подржао је организацију првог у низу бесплатних систематских
прегледа мештана. Прегледе је обављала
медицинска екипа у просторијама Клуба пензионера на Дудари, а прегледано је четрдесетак старијих суграђана. Планирано је да се
систематски прегледи организују сваког месеца. Одржана је манифестација Грожђебал,
током које смо се дружили са грађанима на
страначком пулту и разговарали о оствареним и планираним активностима у локалној
заједници.

55. Свилајнац

Дуплирано чланство
Председник ОО СНС Свилајнац, Бранислав
Маринковић, и председници стручних савета
константно обилазе МО где разговарају о
проблемима у локалној средини и акцијама
које ће поправити квалитет живота мештана,
а посебно о развоју пољопривреде. Иако смо
у опозицији, чланство СНС-а свакодневно се
увећава и дуплирано је у односу на прошлу
годину, што говори о великом поверењу
грађана.

56. Неготин

Консолидоване финансије
СО Рума усвојила је измене буџета за 2015. и
Елаборат о оправданости отуђења грађевинског
земљишта без накнаде у радној зони Румска петља,
у корист фирме „Ин- Конект“. Разлог за ребаланс
је повећање прихода, што је знак да је Општина
консолидовала јавне финансије и кренула путем
опоравка, а према речима Александра Мартиновића, председника СО Рума, општински буџет није
био стабилнији у протеклих више од 10 година, а
очекује се и отварање нових радних места.

58. Темерин

Нови образовни профили
Средња школа „Лукијан Мушицки“ уводи
нове образовне профиле – фризера, маникира и
педикира, чиме пружа младима веће изгледе за
запослење после завршетка школе. Према речима Иване Митровић, члана Општинског већа за
просвету, издвојено је милион динара из буџета за реновирање фризерског кабинета и прављење новог кабинета за педикир и маникир.

59. Бач

Бесплатни интернет за ђаке и спортисте
Општина Бач купила је три аутобуса за превоз ученика до основних и средњих школа у
Бачу, Бачкој Паланци и Оџацима. Активисти МО
Вајска уређивали су центар села, активисти МО
Плавна сређивали су школу, чланице Форума
женa градски парк, а активисти МО Бачко Ново
Село спортски терен. Преко општинског Фонда
за развој пољопривреде, 83 газдинства добила
су субвенције за изградњу бунара. Општина је
финансирала проширење ПУ Колибри. Свим
првацима поклоњени су рефлектујући прслуци за бољу безбедност у саобраћају. Општина
је обезбедила бесплатни интернет у околини
објеката школе, ПУ и спортске хале.

60. Баточина

Изгласано неповерење председнику
Општине
На седници СО Баточина гласало се о поверењу актуелном председнику Општине

из редова ДС, на основу решења Агенције
за борбу против корупције о разрешењу са
функције председника Општине Баточина. Одборници СНС, гласајући у складу са
одлуком Агенције, показали су да не може
ниједан појединац да буде изнад закона и
да су одлуке државних органа обавезујуће
за све.

61. Пријепоље

Чишћење обале Лима
На иницијативу председника МО Ивање,
Бранислава Томашевића, организована је акција чишћења десне обале Лима. Тридесетак
активиста показало је да, уз минимална средства и волонтерски рад, може много да се уради. Очекује се и постављање уличне расвете у
овој МЗ.

62. Владимирци

Нове страначке просторије
Активисти ОО СНС Владимирци поставили
су страначке билборде на ударне локације у
Општини и на прилазу варошици. Отворили
смо нове страначке просторије у Улици Светог
Саве, где нам се грађани, сваког радног дана,
могу обратити са својим проблемима, питањима и сугестијама.

63. Врбас

Ученички вечити дерби
Чланице Уније жена учествовале су на
Фестивалу меда, где су продавале своје колаче, а прикупљени новац поклониле у хуманитарне сврхе. Организовале су и трибину у
Савином Селу на тему раног откривања рака
дојке. МО Бачко Добро Поље добио је нове
просторије које су активисти очистили, а уредили су и простор око ДЗ и обданишта. У оквиру пројекта „Полиција у локалној заједници“, у организацији Полицијске станице Врбас и уз подршку ФСС и Општине, одиграна
је утакмица између ученика основних школа
који су представљали екипе Црвене звезде и
Партизана, и били предвођени капитенима
Павићевићем и Илићем.

Наставак на 24. страни

Одржани Мокрањчеви дани
Одржани су јубиларни 50. Мокрањчеви
дани, манифестација која је окупила бројне
уметнике и госте, међу којима и министра Ивана Тасовца, амбасадора ЕУ, Мајкла Давенпорта,
амбасадора Бугарске, Ангела Димитрова, представнике Амбасаде Русије... Госте је поздравио
Јован Миловановић, председник Општине, и
истакао значај ове манифестације која одавно
има међународни значај.

57. Рума

Свилајнац

Неготин

Врбас
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СНС обележила
седам година
од оснивања

рпска напредна странка обележила је седам година од оснивања свечаним скупом у Сава
центру, којем су присуствовали напредњаци и њихови бројни гости амбасадори, политичари, уметници...
Током обраћања присутинима,
председник СНС, Александар Вучић,
поручио је да наша земља, да би била
јака, не сме да буде сама, и да ће, упркос жељама неких који би се радовали
изолацији, Србија остати отворена и
слободна држава. Председник Вучић истакао је да Србија жели да буде
део европске породице, не због њиховог новца, већ да би постала уређено
и демократско друштво, али да истовремено пријатељство са Русијом
Председник СНС најавио је да ће у јануару бити одржана страначка скупштина, на којој ће
нико не може да уништи.
бити замењени они који власт користе за богаћење, уместо да раде за своју државу.
„Безброј пута сам чуо људе, међу
„Не покушавајте да продате оно што радите, јер то не чините за себе и у своју корист, већ
њима и напредњаке, који кажу да
за своју државу. Нажалост, и неки од нас помислили су да је власт прилика за богаћење, за
им је доста стрпљења са Европом,
лагодан живот, за поглед ка себи и својима, уместо ка народу и држави. Зато ћемо у јанукао што чујем и оне који нуде лака
ару имати страначку скупштину да бар део тих људи заменимо, вратимо на право место, а
и пријемчива решења. Али, живот и
новим, енергичним и храбрим људима пожелимо добродошлицу у Странку, којом хоћемо
позиција Србије много су компликовада променимо стварност у Србији. Снага СНС је у томе што је у стању да критикује, мења
нији, и не занима ме тренутни утисак,
и поправља себе, и то не када изгуби народно поверење, па покајнички то изговара, већ на
већ крајњи резултат - победа и успех
врхунцу популарности. То је разлика између нас и свих осталих. Задатак СНС-а је модерна,
Србије. Лака, једноставна и попујака, пристојна и напредна Србија, и нема времена за уживање у постигнутом, јер када се
листичка решења до сад су нас водиискористи једна прилика, одмах се рађају и нове“, истакао је Вучић.
ла само у поразе и трагедије обичних
људи. Са таквом политиком смо завр„Понављачи више неће владати Србијом. Она хоће одличне
шили. Србија се никога не плаши, већ води промишљену и рационалну политику - политику будућности. Пораза смо се нагледали, ђаке, хоће да буде најбоља, и само они који су спремни на личну жртву зарад таквих циљева, моћи ће њоме да управљају, и
а данас хоћемо да побеђујемо“, истакао је председник Вучић.
Према његовим речима, Србијом више не управљају тајкуни, тај се стандард више неће мењати. Србија ће бити снажна, усзахваљујући политици и реформама које подразумевају беспо- пешна и усправна држава“, закључио је председник СНС.
Поруке подршке СНС-у послали су бројни страни и домаћи
штедну борбу против корупције и криминала, а које је предузеполитичари, најпре председник Србије, Томислав Николић, који
ла Влада чију окосницу чини СНС.
„Тајкуни су данас у великом минусу, а Србија је у плусу. Зате- је рекао да нема боље Владе од Владе напредњака, као ни бољег
кли смо земљу у хаосу, финансије су биле у минусу, а све прива- премијера од Вучића, којем је поручио да издржи, јер ће бити
тизације које су обављене биле су криминалне. Захваљујући од- још теже. Коалициони партнер, Ивица Дачић, поручио је да
лучној политици и мерама које је предузела актуелна Влада, али и је Србији потребан крупан корак напред, председник РС, Миразумевању грађана за тешке и болне реформе, сада су финансије лорад Додик, да ће Српска увек бити на страни Србије, а Сау плусу, грађани се могу надати повећању плата и пензија, а Ср- ветник Владе Србије и некадашњи канцелар Аустрије, Алфред
Гузенбауер, да се Србија брзо мења и напредује, упркос свим
бија је поштована свуда у свету“, изјавио је председник СНС.
Према Вучићевим речима, Србија зна истину, зна ко ради, ко тешкоћама и изазовима. Присутнима су се обратили и редитељ
сме, а ко се плаши да било шта промени, и зна ко ради за њу, а Емир Кустурица, студенткиња Сања Лакић и пензионерка Надежда Николић.
ко за своје летовање на Брионима.

Промене у јануару

Обележена страначка слава
У централи СНС, али и у свим одборима широм Србије, напредњаци су 27. октобра обележили страначку славу Свету Петку. Домаћин славе, ове године, био је потпредседник Главног одбора, Никола Селаковић, који је, том приликом, поручио да је главна мисија Странке
да сачува мир и стабилност у Србији, и реши бројне и велике наслеђене проблеме.
„Циљ СНС је мирна и благородна Србија, напреднија у односу на ону коју смо, од
својих претходника, наследили. Нећемо дозволити никакав украјински сценарио у
Србији, који су неки призивали, докле год носимо одговорност за оно што се у нашој
земљи дешава. Желимо да покажемо да смо на првом месту и изнад свега људи, што смо
и показали, дочекујући оне који су у невољи и због рата дошли у Србију. Свакоме смо
пружили утеху, добру реч. И боримо се да наши потомци Србију учине још стабилнијом,
мирнијом и још безбрижнијом за живот.
Занимљиво је да је Селаковић славски колач донео из манастира Свети Стефан у Липовцу, близу Алексинца, а да је у централу Странке довео и хор СПЦ који је отпевао
„Отаџбино моја“, заједно са свештеником Владом Руменићем.

Никола Селаковић био је домаћин славе
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ВЕСТИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ
НОВИ САД

ИД картице у основним и средњим школама
До краја године 10 основних и 10 средњих школа биће укључено у пројекат са идентификационим картицама. На тај начин једино ученици тих школа
моћи ће да улазе у школе, чиме ће се повећати безбедност деце у школама.
„ИД картице добиће прво школе „Жарко Зрењанин“, „Ђорђе Натошевић“, „Десанка Максимовић“, затим школе у Будисави, Ветернику, Футогу и друге, а што
се тиче средњих школа картице ће се прво увести у школу „Исидора Секулић“,
Електротехничку школу „Милева Марић Ајнштајн“, Грађевинску школу..., каже
Владимир Јелић, члан Градског већа Новог Сада и председник Координационог
тела за борбу против насиља у школама. Према његовим речима, Координационо тело се определило за увођење ИД картица због извештаја који показују
да опасност по ученике углавном долази споља, од проблематичних ученика и
оних који нису ученици.

ЗРЕЊАНИН

Почиње градња
фабрике воде
Почела је градња постројења за пречишћавање воде из градског
водовода, а радови су
поверени италијанској
компанији „Групо Зилио“, којој је уручена
грађевинска дозвола. Очекује се да комплетан посао буде завршен у току неколико месеци и да из славина
зрењанинског водовода
коначно потече здрава
пијаћа вода.

ВРБАС

Избеглима и расељенима
93.000 евра
Двадесет седам избегличких и расељених породица
са простора бивше Југославије и КиМ добило је помоћ
у решавању стамбених и економских питања од 93.000
евра, коју су обезбедиле Општина Врбас и Комесаријат
за избеглице и миграције. Средства су обезбеђена у
оквиру пројекта „Побољшање животних услова интерно
расељених и избеглих лица у Општини Врбас“, а обезбеђено је 17 пакета грађевинског материјала за пет расељених и 12
избегличких
породица, као
и десет пакета
подршке за
унапређење
економских
активности
десет избегличких породица.

ПАНЧЕВО

Земљиште спремно за „Лидл”
Градоначелник Панчева, Саша Павлов, каже да је стигло позитивно решење Агенције за реституцију које се
тиче плаца за који је заинтересована компанија „Лидл“ и
да су сада отклоњене све правно-имовинске препреке за
куповину земљишта у Улици Моше Пијаде. Отварањем
„Лидла“ биће отворена и нова радна места у Панчеву.

РУМА

Радници на обуци
у Пољској
Радови на изградњи
фабрике „Хачинсон” одвијају
се по плану. Првих 35 радника је од септембра у Пољској
на обуци, а ускоро ће кренути
и нова запошљавања. Обавеза локалне самоуправе је
да се изгради саобраћајница према пречистачу. Посао
око тендера је у току, а пут
ће бити завршен до краја децембра, чиме ће се стећи сви
услови да инвеститор крене
са радом у јануару, како је и планирано. Вредност инвестиције је око 7,3 милиона евра, производни погон имаће површину
од 6.000 квадрата и запослиће 200 радника.

Ниш
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Жагубица

Лесковац

64. Трстеник

Школски прибор за најугроженије
ОО СНС Трстеник, уз организацију Форума
жена и помоћ Форума омладине, трећу годину
за редом, организовао је акцију поделе школске опреме за материјално угрожене ученике.
Подељено је 37 ранчева са прибором, као и
много слаткиша које су млади напредњаци
прикупили на хуманитарној журци.
Нови председник Општине
Промењена је власт у Општини Велика Плана, а нови председник Општине је Игор Матковић. Државни секретар, Предраг Перуничић, и
помоћник министра, Загорка Петровић Златановић Гигић, отворили су мултифункционални
терен у дворишту Гиманазије. Одржана је 33.
изложба говеда сименталске расе и прва смотра приплодних бикова у Сточарско-ветеринарском центру. Ново општинско руководство,
за разлику од претходника, за организацију
изложбе потрошило је 250.000 динара мање, и
уштеђени новац поделило пољопривредницима. Активисти МО Бресје уређивали су центар
насеља.

65. Апатин

Промоција спорта
Више од 30 активиста МО Апатин, Пригревица, Сонта, Свилојево, Купусина и Насеље
уређивало је и прошировало зараслу трим
стазу, а постављене су нове канте, справе за
вежбање и обележја. Одржана је трибина на
којој је Савет за образовање, културу и спорт
представио део свог програма. Посетио нас је
државни секретар Предраг Перуничић, поводом реализације пројекта поверенице овог Савета, Дубравке Кораћ. Наиме, активисти групе
„Гимназијалци“, у сарадњи са хуманитарним
удржењем младих „Хума“, уредили су школски
фудбалски терен и организовали турнир између бивших и садашњих ученика. Перуничић
је Гимназији поклонио професионалне лопте за
различите спортове.

66. Александровац

„СНС Информатор“ на Жупској берби
У току манифестације Жупска берба, активисти нашег одбора делили су „СНС Информатор“, дружили се са грађанима и пожелели
добродошлицу свим гостима. Наш пулт посе-

тили су заменик градоначелника Крушевца, начелник Расинског управног округа и директор
филијале НЗС Крушевац.

67. Лесковац

Реконструкција улица
Интензивно се радило на побољшању путне
инфаструктуре. Изграђен је део Улице Косовских јунака, у насељу Подрум асфалтиране су
три улице, а у ужем центру града реконструисане су и улице Веселина Маслеше и Радоја
Домановића. За све радове, из градске касе издвојено је скоро 40 милиона динара.

68. Нови Бечеј

Видео надзор у школи
Потписан је уговор o изградњи саобраћајница у Јужној индустријској зони у Новом Милошеву, чиме се стварају предуслови за привлачење инвестиција и отварање радних места.
Сви прваци, на почетку и ове школске године,
добили су бесплатан прибор. У школи „Милоје
Чиплић“ постављен је видео надзор, а набавку
је помогао заменик председника Општине, Матија Ковач. Директор СРЦ Јединство и заменик
председника ОО СНС, Ранко Јањић, предао је
Рукометном клубу шест професионалних лопти. Реконструишу се пешачке површине у парку.

69. Нови Сад

Кречење графита
Поред редовних активности у свим МО, излазака на пултеве и разговора са грађанима,
уређене су и запуштене фасаде на зградама,
прекречени су графити, кошена је трава, а у
Петроварадину је уређена околина споменика
Народних хероја. У Футогу је организован хуманитарни фудбалски турнир и прикупљена је
помоћ за најмлађе школарце, а наши активисти
разговарали су са грађанима на Пасуљијади у
Ветернику.

70. Аранђеловац

Реконструкција павиљона
Потписан је уговор о реконструкцији павиљона „Књаз Милош“ у Буковичкој Бањи, а
новац су издвојили Општина, Краљевина Норвешке, Специјална болница и компанија „Књаз
Милош“. Општина Аранђеловац и Дивац омладински фондови обезбедили су 1,2 милиона
динара за 13 пројеката који ће бити реализо-

вани до краја 2015. Општина је учествовала
са 678.000 динара, а симболичне чекове најбољима уручио је председник Бојан Радовић.
Утакмицом између ФК Шумадија и ФК Црвена
звезда одржана је хуманитарна акција посвећена Звонку Милојевићу.

71. Ниш

Помоћ старима
Одржан је округли сто о улози мањина у
неговању мултикултуралности. Чланови СНС
уручили су опрему за 20 фудбалера Јединства
из Горњег Матејевца и комплет нових дресова
за ФК Чегар из Каменице. Чланови Уније младих разговарали са старијим суграђанима у
парку и понудили да им помогну у обављању
свакодневних активности. Омладина је у Нишкој Бањи анкетирала пролазнике о проблемима
у Општини и о томе како унапредити туризам, а затим су делили „СНС Информатор“ и
презентовали туристичке потенцијале Нишке
Бање. Савет за здравство организовао је трибине посвећене првој помоћи и превенцији
суицида. Омладинци су делили „СНС Информатор“ грађанима ГО Црвени крст. Градоначелник Перишић и државна секретарка Стана
Божовић одржали су конференцију за новинаре поводом пројекта изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода, којим ће Србија
конкурисати код фондова ЕУ.

72. Жагубица

Реновирани домови културе
Дан Општине обележен је отварањем реновираних домова културе, зграде МЗ Жагубица и
уређених тргова. Свечаном седницом СО председавао је председник Дејан Николић, који је
као једну од најзначајнијих инвестиција истакао
пробијање пута између Жагубице и Кучева, чиме
је раздаљина смањена са 80, на 20 километара. У
свих 17 насеља Општине радило се на изградњи
брдских и атарских путева, уређењу канала и
пропуста. За асфалтирање улица издвојено је
преко 20 милиона динара, чему су допринели и
мештани улажући новац по систему „динар на
динар“. Водоснабдевање је уређено у Селишту,
у Јошаници су радови у току, а планирани су и
у другим насељима. Реконструисани су домови
културе у Милановцу, Близнку, Рибарама, Изварици, Јошаници, Селишту, Жагубици и Кре-
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Бечеј

Смедерево

пољину. Општина преговара са „Икеом“ како би
у 2016. почела градња хале у којој ће се израђивати намештај за ову компанију.

73. Зрењанин

Формирано 12 стручних савета
Градски одбор СНС Зрењанин формирао је
12 стручних савета, који ће се бавити питањима
из својих области у циљу побољшања квалитета живота Зрењанинаца. На конференцијама
за медије, представљени су Савет за информисање, кад се присутнима обратила председница Љуба Травица, и Савет за пољопривреду,
када је Кристина Салапура представила новоформиран тим. Савет за пољопривреду помаже
саветима заинтересованим за конкурсну документацију и аплицирање за ИПАРД програме,
промовисао је узгој енергетске врбе, учествује
и едукацији мештана...

74. Лозница

Два нова савета
Под окриљем повереништва ГО СНС Лозница, конституисани су Правни савет и Савет
за омладину. Млади су, поводом Међународног дана старијих особа, обишли су старачко
домаћинство, разговарали са укућанима и
поклонили им основне животне намирнице.
Чланови Правног савета грађанима пружају

Лозница

бесплатну правну помоћ, Савет за информисање организовао је трибину „Тајне новинарске професије“, а Савет за здравство трибину
о превенцији кардиоваскуларних болести и
карцинома.

75. Бечеј

Поклони за вртић и школу
Чланови ОО СНС Бeчej пoклонили су 40 пилaтeс лoпти мaлишaнимa у ПУ, а двe мaгнeтнe
тaблe првaцимa у школи „Сeвeр Ђуркић“. Заврашавају се радови на кружном току нa улaзу
у Бeчej из прaвцa Нoвoг Сaдa и Нoвoг Бeчeja.
Прeдсeдник Општинe и председник ОО СНС
Бечеј, мр Вук Рaдojeвић, каже да би joш двe
вaжнe сaoбрaћajницe ускоро трeбaлo дa буду
рeкoнструисaнe-Сojaрски пут и два километра
деонице Бeчej-Бaчкo Пeтрoвo Сeлo. Члaницe
Фoрумa жeнa прикључилe су сe aкциjи „Oчистимo свeт“ и уредиле двoриште ПУ „Лaбуд
Пejoвић“, као и пoмoћни тeрeн стaдиoнa, кojи
je нa кoришћeњe дoбиo Клуб aмeричкoг фудбaлa, и однеле су одећу за мигрaнте у Кaњижи.

76. Бачка Паланка

Колективни прелазак у СНС
ОО СНС Бачка Паланка приступило је сто нових чланова, јер су чланови локланих Двери колективно прешли у СНС,
а Одборничка група СНС
јача је за једног одборника. Председник Општине,
Александар Ђедовац, и
директор СРЦ „Тиквара“,
Дарко Божовић, угостили су кајакаше који су
на Светском првенству у
Италији освојили бронзу,
и уручили им поклоне.
Поводом почетка школске
године, чланице Савета за
културу и Форума жена
поделиле су школски прибор ђацима. И председник Ђедовац обишао је
неколико школа и ђацима
поклонио флуоресцентне прслуке, наруквице и
књиге о безбедности у са-

обраћају. Чланови МО Стари град и МО Братство
уредили су простор у вртићу „Калош“.

77. Кучево

Отворена нова апотека
Председник Општине, Новица Јаношевић, и
заменица Јасмина Ћамиловић обишли су основне школе и првацима поделили школски прибор
и слаткише. Реконструисан је тротоар на западној страни главне улице. Министар Вулин уручио је Установи за одрасле и старије донацију у
храни и медицинским средствима, вредну милион динара. Локална самоуправа највећим делом
финансира заједничко летовање чланова Фолклорног ансамбла, као награду за успехе у 2015.
Удружење хомољских пчелара „Пек“ поклонило
је по флашицу меда свим првацима и деци у ПУ
„Лане“. Спасиоци из Горске службе спасавања
одржали су промоцију својих активности и позвали средњошколце да им се придруже. Центар
за културу, под покровитељством Општине,
организује бесплатан почетни курс немачког
језика. Почела је да ради апотека у ДЗ Кучево,
а започети су радови на тротоару у Улици Слободана Јовића. У Нересници је отворен нови
фудбалски стадион.

78. Смедерево

Слободна зона спремна за
нове инвеститоре
Министарка Зорана Михајловић, амбасадор
Немачке, Аксел Дитман, и градоначелница
Смедерева, др Јасна Аврамовић, положили су
камен термељац за градњу постројења за пречишћавање воде у Шалинцу. Градоначелница
Аврамовић састала се са представницима италијанске Конфиндустрије, највеће европске
организације привредника, представила Слободну зону и нагласила да је инвеститорима на
располагању 30 хектара са комплетно урађеном инфраструктуром. Смедерево је представило инвестиционе потенцијале на форуму
Београдски инвестициони дани. Колор прес
група и магазин Jamie, у сарадњи са ТО Смедерево и под покровитељством Маје Гојковић,
председнице Народне скупштине, организовали су презентацију вина и гастрономских специјалитета у вили Златни брег. Одржана је 128.
туристичко-привредна манифестација Смедеревска јесен.
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79. Савски венац

Свечано отворена
Херцеговачка улица
На иницијативу ОО СНС Савски венац, реновиран је парк на Аутокоманди, између улица Љутице Богдана, др Милутина Ивковића и Булевара
ослобођења. Свечано је отворена за саобраћај
Херцеговачка улица, поред реновиране зграде
„Геозавода“, значајна саобраћајница за овај део
града и главни правац за насеље Београд на води.
Проблем хостела у стамбеним зградама постао је
очигледан са приливом великог броја људи, због
чега су активисти ОО СНС Савски венац позвали
председнике скупштина станара оваквих зграда,
на састанак који је организовала СГ Београда, где
су обавештени о изменама закона које пооштравају услове за отварање и рад хостела у стамбеним зградама. Активисти нашег ОО обавештавају
грађане и скупштине станара о начинима и могућностима како да, уз помоћ Градског стамбеног
предузећа, брзо и ефикасно уреде своје зграде.
Сваког викенда наши активисти разговарају са
грађанима о проблемима на Савском венцу. Са
пуно пажње слушамо шта грађане мучи, а за нека
од решења упућујемо их да дођу четвртком у
просторије нашег ОО, где се могу посаветовати са
активистима Савета за здравство, Правног савета
и одборницима СНС у СО Савски венац.

81. Барајево

Још једна напредњачка Општина
Општину Барајево преузели су напредњаци
и за председника Општине изабран је др Велибор Новићевић. Смена ДС у Барајеву изазвала
је одушевљење грађана, а председник Новићевић одмах је кренуо са решавањем нагомиланих проблема и на штандовима СНС разговарао са грађанима Барајева, заједно са члановима Општинског већа и народним послником,
Владимиром Петковићем.

82. Вождовац

Ранчеви и пернице за прваке
Општина је, и ове године, обезбедила ранчеве
и пернице за прваке у свих 16 основних школа и
за ученике Школе за основно и средње образовање „Вожд“ и О.Ш. „Миодраг Матић“. Такође,
као изненађење првацима О.Ш. „Бранислав Нушић“ приређена је представа Пеђолина. Општина је поставила хоризонталну и вертикалну сигнализацију у оквиру пројекта „Зона школе“ Секретаријата за саобраћај, а поставила је и заштитне ограде у школама „Карађорђе“, „Змај Јова
Јовановић“ и „Ђура Даничић“, а решен је и проблем противпожарног пута. Поставља се тротоар поред школе у Пиносави. У вртићу „Невен“ у

Вождовац

Председник ОО СНС Савски венац, Љубомир Зрнић,
и градоначелник Београда, Синиша Мали

Кумодражу, после више деценија, санирани су
тоалети. Уручене су награде за најбоље цртеже
на тему „Безбедно у саобраћају“, а у школама су
почела такмичења у оквиру школског спорта.
Почела је привремена санација објекта у Мишка Јовановића 16-26в који је оштећен током изградње Кумодрашког колектора, а 40 породица
у Раковица селу коначно је добило струју. Новац
за уређење парка у Мештровићевој улици обезбеђен је донацијом НЛБ банке. Организована је
акција добровољног давања крви, одржане су
Међународне игре особа са инвалидитетом „Београд опен“, а уручене су награде и захвалнице
учесницима акције „Спортско лето на Вождовцу“ и „Трофеј Вождовца“. Одржан је састанак
руководства Општине и грађана подавалских
насеља у вези са уређењем и одржавањем
гробља.У акцији „Добар комшија“ активисти МО
Милунка Савић и МО Браћа Јерковић и помагли старима да очисте дворишта. МО Кумодраж
село организовао је акцију проширења Текеришке улице и уклањање контејнера на раскрници са Божићном улицом. Омладина МO Милунка Савић, заједно са Еко патролом,чистила је
јавне површине.

83. Врачар

Нова фасада у Стојана Протића
Захваљујући иницијативи грађана и ангажовању ОО СНС Врачар, зграда у Стојана Протића 34, после више од 50 година,добиће нову
фасаду, а председник Скупштине станара захвалио се нашем ОО и Граду што су имали слуха за њихов проблем. Суграђанима помажемо
да промене сандучиће и улазна врата, окречи
зграде и поправеинтерфоне. На нашу инцијативу, Улица Моме Капора добила је таблу и ускоро ће се изгардити зелена површина, а затим
ће се проширити и Улица Боре Станковића, где

ће се налазити сквер и обележје Моми Капору.
Уз подршку Града, трудимо се да, кроз анкету,
све Врачарце укључимо у осмишљавање будућег изгледа улице Моме Капора.

84. Гроцка

Млечна хала, полицијска испостава
Првацима из социјално угрожених породица
уручени су школски ранчеви и прибор који су
обезбедили ГО Гроцка и књижара „Бајка“. ГО
Гроцка, општинска Комисија за координацију и
безбедност у саобраћају и Агенција за безбедност саобраћаја организовали су трибину на тему
безбедности деце у саобраћају. На пијаци у Умчарима отворена је млечна хала. У насељу Лештане,
у сарадњи са ГО Гроцка, МУП је отворио полицијску испоставу, чиме је омогућено да 20.000
грађана брже и лакше остварује права. У Калуђерици је асфалтирана Копаоничка улица, а гребаним асфалтом насипају се улице Јужни Булевар и
Пролетерских бригада, у дужини од 200 метара.
У Заклопачи, у дужини од 600 метара, струганим
асфалтом насута су два крака улице ЈНА.

85. Земун

Водомери за насеље„13 мај“
Уочи почетка школске године, одржан је састанак са директорима основних школа и замеником командира ПС Земун и обновљена је хоризонтална сигнализација на прилазима школама.
ГО Земун, уз подршку друштвено одговорних
компанија, организовала је бесплатну представу
за децу и поделила пригодне поклоне. Председник Дејан Матић уручио је комплет књига за 6.
разред малом Растку, одличном ђаку, шахисти
и члану веслачког клуба Црвена звезда, док је
члан Већа, Драган Матијевић, присуствовао кампу „Сениор авантура“. Изграђен је прилаз плажи
Лидо и уређен је Земунски кеј око прилаза понтонском мосту, а постављено је и 30 нових кан-
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Председник Општине Чукарица, Срђан Коларић, у разговору са грађанима о локалним темама

80. Чукарица

Уређење зелених површина
На иницијативу грађана и Општине Чукарица, екипе ЈКП „Београд пут“ асфалтирале су одвајак улице Петра Мећаве на Бановом
брду, Николаја Гогоља, Карађорђеву на Умци и први део улице
Радована Тодоровића, улицу Браће Лукића у Железнику, као и
улицу Радоја Првуловића. Почела је и комплетна реконструкција
Улице Душана Деспотовића у Остружници. Након реконструкције
Београдске улице у Сремчици, почела јеизградња тротоара од
Београдске до Ибарске магистрале, у дужини од 1.000 метара.
Почела је и санација оштећења на коловозу у Пожешкој улици.
У Великој Моштаници постављена је расвета у Улици Добривоја
Јовановића. Реконструисана је главна улица, а изведени су и
груби радови на изградњи тротоара у Улици Први мај. Расвета је
постављена у Ратковачкој улици у насељу Умка. Завршена је прва
фаза реконструкције привремене пијаце на углу улица Илије Ђуричића и Трговачке у Жаркову. Обновљене су тезге, асфалтирани
постојећи и нови плато, постављена ограда и покривен део пијаце.
Након постављања мобилијара на игралишта у Пећанима, Великој

ти за отпатке. Земун Поље је добило нову јавну
расвету. У парку пријатељства одржан је Дан
породичне рекреације, завршени су пројекти
„Зелени угао“ и „Зелени круг“, а отворен је нови
вртић на Алтини. Поводом сребрне медаље у
Јужној Кореји,организован је свечани дочек за
Надицу Божанић. Отворена је изложба „Нестали
у холокаусту-свака слика прича причу“, у оквиру
Европског дана јеврејске културе. Обележено је
70 година постојања Дома ваздухопловства и
Института за кукуруз из Земун Поља. Организован је турнир за пионире „Дадо трофеј Земуна”,
обележени су Дани европске баштине, одржано
је општинско такмичење у малом фудбалу за
средње школе, обележен је Светски дан борбе
против Алцхајмерове болести. Уз помоћ ГО Земун, после пет година плаћања високих рачуна
за воду, домаћинства у насељу „13. мај“ ушла су у
систем појединачне наплате. У паркићу у Алтини,
парку Јеловац и на Земунском кеју постављене су
нове јавне чесме. ГО Земун прикупила је помоћ за
мигранте, обележила је заветну славу Крстовдан,
уручила награде најбољем полицајцу и ватрогасцу за август, а Удружење Кругови уметности
реализовало је музичку бајку на Земунском кеју.
ГО Земун угостила је делегацију збратимљеног
града Крања.

86. Звездара

Асфалтирана Улица Руди Чајавец
На иницијативу грађана Миријева и уз помоћ ОО СНС Звездара, асфалтирана је цела
Улица Руди Чајавец, постављени су лежећи полицајци, улична расвета и путна сигнализација.
Потпуно је реконструисана школа „Иван Горан
Ковачић“, саниране су све површине у учионицама и ходницима, атријум, фискултурна сала
и уређено је двориште. На апел грађана, а уз
помоћ ОО СНС Звездара постављена је јавна

Моштаници, Руцкој и на Цераку, нови простор за игру добили су и
становници Филмског града и Железника. Поред паркинга у Улици
Драгојла Дудића, постављене су рампе за особе са инвалидитетом у
Улици 8. марта. Уређен је и плато у Стјепана Супанца, као и пролаз
између зграда у улицама Ђорђа Стојковића и Авалској. Изграђен је
паркинг са 25 места у Николаја Гогоља на Бановом брду. Челници
Града разговарали са Чукаричанима о комуналним и другим проблемима. ОО СНС Чукарица организовао је трибине „Субвенције
у пољопривреди“, „Помоћ малим и средњим предузећима“, „Мере
фискалне консолидације“ и „Алергије, полен и амброзија“. Савет за
културу ОО организовао је културно-уметнички програм „Сремчици на дар“, а Канцеларија за младе бесплатне радионице вајарства,
сликарства, глуме и декупажа. Уз помоћ Савета за заштиту животне средине и активиста СНС из Сремчице, очишћен је простор око
вртића „Весељко“ и О.Ш. „Мика Антић“, а уређен је и парк између
Авалске улице и Стјепана Ступанца. Уређен је прилаз Дому здравља
и Хитној помоћи, као и спортски терени у Горици. Наши активисти,
заједно са становницима Макиша, очистили су терен на раскрсници
старог Макишког пута и „Комграпа“. У сарадњи са становницима насеља Партизан, уклоњене су последице пожара. Почело је
чишћење Чукаричког рукавца.

расвета у улици Ладно брдо у Великом Мокром
Лугу. Наши активисти сваког викенда разговарају са грађанима на инфо-штандовима.

87. Нови Београд

Почетак изградње паркинг места
у блоку 21
На иницијативу ОО СНС Нови Београд и МО
Ушће, почиње изградња паркинга са 308 места у
Булевару Зорана Ђинђића. Иницијатива је настала као одговор на захтеве грађана и вишедеценијске проблеме паркирања у 21. и 22. блоку.
Градски менаџер, Горан Весић, обишао је радове
и истакао да је реч о инвестицији од 46 милиона
динара, као и то да је наш ОО најзаслужнији за
реализацију ове идеје. Весић је нагласио и да ће
се посадтии дрворед, а да се планира градња
паркинга код Института за мајку и дете.

око извора лековите воде у Вишњичкој Бањи
и стазе поред О.Ш. „Олга Петров“. Обележен
је Дан Вишњичке Бање. Челници Града обишли
су мештане Борче и најавили решевање дугогодишњих проблема. Активисти нашег ОО
организовали су штандове на више локација,
разговарали су са Палилулцима о проблемима
ињиховим очекивањима у будућности.

90. Раковица

Пешачки мост преко Топчидерке
Општина је финансирала асфалтирање Улице
Миљаковачке ливаде, као и Улице 2. септембар

Раковица

88. Обреновац

Одабрани пројекти за младе
Градски менаџер, Горан Весић, обишао је радове на реконструкцији пута у селу Конатице.
Средствима ЕУ реконструишу се индивидуални
објекти оштећени у поплавама 2014. Свечано
су потписани уговори и додељени чекови носиоцима одабраних пројеката, у оквиру конкурса
Дивац омладинског фонда. Општина Обреновац
је партнер на пројекту Смањење сиромаштва и
унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва,
са фокусом на Ромкиње. Свечано је отворена
фискултурна сала у О.Ш. „14.октобар“ у Баричу,
а обновљени су и Одељење за хемодијализу и
библиотека Првеобреновачке школе.

89. Палилула

Акције чишћења и уређења
На инцијативу грађана, активисти ОО СНС
Палилула организовали су акцију чишћења
канала у Падинској Скели, чишћење парка

и паркинга у близини ДЗ на Канаревом брду.
На иницијативу Општине, асфалтирани су краци Улице Славка Миљковића и реконструисана Улица Александра Војиновића у Реснику. У
Борској улици на Канаревом брду асфалтирани
су тротоари на обе стране улице, као и тротоари од раскрснице са Вукасовићевом улицом до
раскрснице са Улицом Ивана Мичурина. У овој
улици обновљени су тротоари. У улици Николе
Мараковића, код броја 9, уређен је кошаркаш-
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94. Лазаревац

Асфалтирање и изградња
водоводне мреже
Започета је санација насипа на реци Пештан, а радове финансира
Амбасада Велике Британије пројектом „Заштитимо Србију и одбранимо од поплава“.Такође, предвиђена је и санација насипа на реци
Турији. Мештани МЗ Врбовно имају нову водоводну мрежу. До сада
су воду добиле 22 кућe, Дом културе и школа, а у плану је да вода до
краја године стигне до већине мештана, а да је током следеће године
добију сви становници. После више од 20 година, асфалтирана је
Улица Живојина Мишића у МЗ Душан Петровић Шане. ГО Лазаревац,
преко ЈП „Дирекција“, определила је средства за асфалтирање пута
за Шевар у МЗ Крушевица и Несторовића крај. Асфалтиран је и пут за
Симеуновиће, у дужини од 520 метара. На иницијативу мештана МЗ
19. септембар,постављена је тартан подлога на кошаркашки терен.
У улици 1.300 каплара замењене су инсталације кишне и фекалне
канализације, водовода, топловода и уличне расвете. Ради се на
путу Дрен – Трбушница, у дужини од 2,9 километара, а санирају се и
четири клизишта. Замењени су ивичњаци и постављена су два слоја
асфалта, што је повећало безбедност у саобраћају. Настављена је
изградња фискултурне сале у школи у Рудовцима. Планирано је да
се почетком следеће године издвоји додатних пет милиона динара
како би се објекат завршио и привео намени. Реконструише се зграда
у којој су смештени тужилаштво, прекршајни и основни суд. Започето је постављање стубне трафо станице за 37 домаћинстава дела
МЗ Стара школа. Проблем је решен захваљујући доброј сарадњи ГО
ки терен, у Трепчанској улици реновиран је
парк, а у парку код Миљаковачког извора
постављене су нове клупе. Општина је организовала завршну обуку у оквиру пројекта
„Развој предузетништва младих кроз промовисање производње органски узгајане
хране“, који највећим делом финансира Амбасада Норвешке. У просторијама МЗ Ресник организована је трибина „Регистровање
пољопривредних газдинстава, подстицаји у
пољопривреди“. Општина Раковица одржала
је и Збор грађана у насељу Сунчани брег исастанак грађана МЗ Митар Бакић и МЗ Браћа
Величковић са челницима Београда, представницима ЈКП и локалне самоуправе. Активисти нашег ОО поставили су метални пешачки мост преко реке Топчидерке у Реснику,
уместо старог дрвеног, небезбедног моста, и
уредили простор око Ресничке чесме. На Канаревом брду уређен је парк у Вукасовићевој
улици, где су напредњаци офарбали мобилијар и клупице. Наши активистипоставили
су други гол на терен у Мраковичкој улици,
између бројева 43 и 45.

На прагу решења вишедеценијског
проблема: Градски менаџер Горан
Весић испробава воду из нове
лазаревачке водоводне мреже
Лазаревац са РБ „Колубара“ и Електродистрибуцијом. У МЗ Пркосава
и Барзиловици граде се капеле на сеоским гробљима. Општина Лазаревац је на прагу решавања проблема водоснабдевања у МЗ Стрмово, Пркосава, Араповац, Миросаљци, Соколово и Јунковац. Ово ће
бити највећа инвестиција у последњих 20 година, вредна око 250 милиона динара. На иницијативу ОО, организована је акција „Очистимо Лазаревац“, у склопу обележавања Светског дана заштите животне средине, када је уклоњен отпад у дворишту Дома здравља. Тим
поводом, организован је и инфо штанд на којем су активисти делили
флајере о заштити животне средине и „СНС Информатор“. У организацији Савета за здравство, одржана је трибина „Значај и превенција
туберкулозе“. У сарадњи Уније жена и Уније младих, обновљено и
пресвучено 100 столица у Диспанзеру за децу и омладину ДЗ.

91. Сурчин

Изграђено седам дечијих паркова
На територији Општине Сурчин, за мање од
годину дана, изграђено је седам дечијих паркова са комплетним мобилијаром. На иницијативу грађана и напредњака, раде се још два парка
у Добановцима и Бечмену. Поводом завршетка
радова у парку Кључ, организовано је дружење
чланова СНС са родитељима и децом. Наш OО
донирао је електрични шпорет и комбиновани
фрижидер породици Филиповић, а школски
прибор породици Николић из Јакова. Поред редовних активности, као што су штандови и акције Савета за здравство, одржана је и трибина
на тему подстицаја пластеничкој производњи и
пчеларству. Подржали смо манифестацију Бојчинско културно лето. Свим првацима уручени
су поклон-пакети за срећан полазак у школу.

92. Сопот

Асфалтиране улице
На територији Општине Сопот асфалтиране
су улице Боже Јеремић у селу Поповић, Космајска у Губеревцу и Улица Боривоја Урошевића у Сибници. Организовани су штандови

на више локација, а градски одборници разговарали су са грађанима и бележили њихове
примедбе.

93. Стари град

Помоћ за најугроженије
Поред бројних иницијатива за лешпши Стари град, као што су уређење парка у Панчићевој улици, простора између зграда бр. 22 и 24
у Дубровачкој улици, као и парка у улици Деспота Ђурђа, чланови ОО посетили су породицу
Јевтић са Варош капије и породицу Веселиновић са Дорћола. Том приликом, Дејану Веселиновићу, који је постао инвалид после можданог
удара, уручена су инвалидска колица, у чијој су
набавци учествовали људи добре воље, наши
активисти, пријатељи и комшије. Председник
ОО СНС Стари град уручио је пакете помоћи
породици Јевтић са Варош капије, који живе у
тешким условима. Уручење пакета помогли су
и одборници СГ Београда и општински одборник. Председник Савета за омладину, такође,
обишао је породицу Јевтић и обећао да ће омладина радом помоћи санацију њиховог урушеног дома.

95. Младеновац

Саветовалиште за здрав живот
Активисти МО Рајковац чистили су годинама запуштен простор око
зграде МЗ, покосили траву, уклонили смеће и шут. Активисти МО Драпшин, у сарадњи са Саветом за здравство, подржали су акцију мерења
шећера у крви, крвног притискаи давања здравствених савета. Прегледано је више од 30 претежно старијих суграђана, а упоредо са овом
акцијом, организован је и штанд на којем су активисти МО Драпшин
разговарали са грађанима и делили „СНС Информатор“. За председника новоформираног Савета за привреду именован је Микан Миросавић.
Првом састанку Савета присуствовало је више од 60 људи, међу којима
доста успешних младеновачких привредника, као и председник Привременог органа ГО Младeновац, Владан Глишић, са сарадницима.

Активисти ОО СНС Младеновац у акцији уређења
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ЖЕНСКА СТРАНА

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Јана Љубичић,
државна секретарка у МУП-у

Све више жена у полицији
Државна секретарка у МУП-у, Јана Љубичић, каже да је именовање на ову одговорну и важну функцију за њу нови професионални изазов, посебно због тога што је најближи сарадник министра полиције, Небојше Стефановића, са којим дуго сарађује и
кога веома поштује. Према њеним речима, иако многи сматрају
да је полицијски позив резервисан само за мушкарце, чак четвртину запослених у МУП-у чине жене.
„Веома сам поносна на ту чињеницу, иако, по мом мишљењу, тај
број треба да буде и већи. Послови у надлежности полиције су
сложени и тичу се безбедности, па се осећам веома почаствовано што обављам ову дужност. Годину и по дана од почетка мандата министра Стефановића, именована је још једна колегиница
на високу функцију. Она је задужена за финансије, а ја обављам
и послове шефа кабинета министра“, каже Љубичић, и додаје да
се нада да њене колеге у МУП-у немају предрасуде.
„Временом ћу их уверити да жене подједнако добро, ако не и

боље, могу да раде „мушке“ послове. У раду сам највише упућена
на министра Стефановића, због кога сам и напустила место генералног секретара Народне скупштине. Веома је захтеван, тражи много и хоће резултат. Дивим се његовој енергији и вољи да
мења ствари на боље. Сматрам да управља једним од тежих ресора и драго ми је што могу да учествујем у стварању нове слике
о МУП-у“, каже наша саговорница.
У МУП-у, како каже Љубичић, неке жене воде полицијске управе и станице, а неке су на челу важних управа у седишту Министарства. За овакву праксу добрим делом заслужан је и сам
министар Стефановић, који тежи равноправности полова.
„Мислим да су жене енергичније, ефикасније и доследније.
Задат посао за њих је завршен посао. Није лако носити се са
мушкарцима у подели посла у полицији, али наши задаци не зависе од пола, а верујем да се Србија мења и да се превазилазе родни стереотипи“, закључује Љубичић.

Посланице СНС донирале помоћ Сигурној кући
Народне посланице СНС - Сања
Николић, Катарина Ракић, Весна Марковић и Мирјана Андрић посетиле су
Сигурну кућу у Београду, и за жене и
децу, жртве породичног насиља, донирале хуманитарну помоћ.
„Донација је симболична и нема
материјалну вредност, али свакако
ће добро доћи“, рекла је посланица Николић, напоменувши да има све
више жена које су се охрабриле и које
пријављују насиље.  
„Жртве породичног насиља не
смеју да ћуте и трпе, већ треба да
пријаве насилника. Суштина борбе против насиља управо је укључивање целог друштва у
решавање проблема. На томе заједнички морају да раде
држава, владине институције, невладине организације и

медији“, каже Николић.
Према њеним речима, велика пажња мора да се посвети и
деци жртвама породичног насиља.
„Министар Небојша Стефановић
упутио је предлог за измену и допуну Закона о кривичном поступку,
која подразумева да ће, када жена
пријави насилника, судија моћи истог тренутка да га удаљи из куће. Искрено верујем да ћемо ову измену и
допуну у најскорије време имати у
парламенту и да ће добити подршку
свих посланика“, додала је Николић.
Координаторка Сигурне куће, Весна Станојевић, захвалила се на донираној помоћи у основним животним намирницама
и на подршци народних посланица.

Чукарица

Трибина „Стоп насиљу у породици”
У организацији ОО и Уније жена СНС
Чукарица, одржана је трибина „Стоп насиљу у породици“, на иницијативу одборнице у СГ Београда, Катарине Стевановић, која је и председница Уније жена ОО
СНС Чукарица.Трибину је отворио Раде
Петровић, председник ОО, који је истакао колико је ова тема значајна за подизање свести о спречавању породичног
насиља.
Скупу се обратила Наташа Станисављевић, градска секретарка за социјалну
заштиту, која је говорила о плановима у

оквиру оснаживања жена у политици и
друштву, и сарадњи са Андреом Радуловић, заменицом председника СГ. О законској регулативи и поступку заштите
жртава породичног насиља говорила је
Љиљана Благојевић, јавни правобранилац Града Београда, о случајевима из
праксе проф. др Слободан Савић, специјалиста судске медицине, а затим су
се обратили и социјална радница, Рада
Вулић-Бојовић, и Драган Маркулић, наредник ПС Чукарица.
Трибини су присуствовали бројни чла-

нови ОО СНС Чукарица, као и народни
посланици са наше Општине и председник Општине, Срђан Коларић, са члановима Већа.
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ВЕСТИ
Александар Јовичић,
председник Одборничке групе СНС у СГ Београда

Зашто Београд на води
смета демократама?
Демократе су против пројекта Београд на води, јер су свесне
да ће он у годинама које долазе бити симбол прогреса који је
донела Српска напредна странка, али и симбол њихове неспособности и неодговорности. Читаву деценију су управљали Београдом, и за то време нису били способни ни да заинтересују
неког инвеститора, ни да макар очисте овај простор и приведу
га намени.
Демократској странци смета апсолутно све у вези са Београдом на води, што је сумануто. Као прво, смета им сам концепт,
што је нелогично, јер су и они, и многи пре њих, имали сличне
идеје за тај део града. Друго, критикују чишћење простора који

је био огромна дивља депонија,
стециште наркомана и олупина, а који је данас очишћен и
претворен у највредније грађевинско земљиште у Србији.
Финансијско-пословни аспект
прво су нападали преко поверљивости уговора, а сада извртањем и бахатим лагањем у
вези са његовим садржајем. Поменуто земљиште је сада спремно да се на њему гради. Оно остаје у власништву Републике
Србије, а 33 одсто профита од свега што се на њему изгради
иде Србији. Српска грађевинска индустрија васкрснуће на овом
пројекту, што Демократској странци опет смета. Али, ипак, највише им смета што Београд на води гради Александар Вучић,
а не они. Због те чињенице, понашају се неодговорно, ретроградно и антидржавнички. Нападају и вређају угледног страног
инвеститора и премијера, нападају пројекат који је очигледно у
интересу Србије и шире панику код грађана.

Савет за борбу против
корупције СНС
С
Маја Гојковић са
ученицима у Горњој Трепчи
Председница Скупштине Србије и Одбора за
права детета, Маја Гојковић, посетила је издвојено
одељење Основне школе „22. Децембар“ у Горњој
Трепчи код Чачка, у оквиру обележавања Дечије
недеље. Гојковић је уручила ученицима телевизор,
кош, лопте за кошарку, одбојку и фудбал, школски
прибор и слаткише, и том приликом истакла да се
мора много више улагати у сеоске школе како би
се деци омогућили услови слични онима у градским
школама. Гојковићева је рекла да је Србија усвојила све конвенције о правима детета које постоје на
међународном нивоу.
„У закон уграђујемо најмодернија решења, али парламент је ту и да прати спровођење закона. Није само
важно да имамо добре законе, него и да их на прави
начин спроводимо“, рекла је председница Скупштине.
Сусрет и осмех деце којој је уручила, како је рекла,
ситне поклоне, за њу представља подстицај да настави даље да ради на промовисању и очувању сеоских
основних школа, па макар у њима био и само један ученик. Матична школа „22. Децембар“ налази се у селу
Доња Трепча и има два истурена одељења - у Горњој
Трепчи и Станчићима. Похађа је укупно 100 ђака, а истурено одељење у Горњој Трепчи 14 ученика.

авет за борбу против корупције један је од најактивнијих савета који
је, поред активне комуникације са грађанима, постао   препознатљив и по трибинама на тему борбе против корупције.
„Када смо почели са првом трибином, 3. октобра 2014. године у Куршумлији, поставили смо себи циљ да обиђемо целу Србију и да грађанима презентујемо шта раде чланови Владе Србије из наше Странке на
отклањању проблема корупције, посебно председник Владе, Александар
Вучић, и министри Никола Селаковић и Небојша Стефановић“, истиче
Угљеша Мрдић, члан ГО СНС и координатор Савета за борбу против корупције.
Према његовим речима, кључно је народу представити како се Министарство правде, захваљујући новом акционом плану и стратегији,
бори против корупције у свим деловима друштва. Грађане, како каже, највише интересује како се изборити са корупцијом у здравству, образовању
и локалној самоуправи.
Савет је до сада одржао трибине у Куршумлији, Новом Саду, Врбасу,
Бечеју, Вршцу, Кикинди, Зрењанину, Коцељеви, Лозници, Рашкој, Нишу,
Кладову, Ћуприји, Јагодини, Врњачкој Бањи, Трстенику, Блацама, Прокупљу, Сремској Митровици, Ћићевцу, Крушевцу, Житорађи, Косјерићу,
Панчеву, Ковину, Владимирцима, Новој Вароши, Прибоју, Алибунару,
Ваљеву, Бабушници, Белој Паланци, Звездари, Старом граду, Сурчину,
Врачару, Чукарици, Вождовцу и Новом Београду.
Чланови Савета за борбу против корупције спремни су да одговоре на
сва питања грађана и свако може да закаже састанак на којем ћемо га
посаветовати и упутити на праве адресе како би решио свој проблем. Координатор Савета за борбу против корупције СНС је Угљеша Мрдић, а
стални чланови су Никола Јеленковић, академик проф. др Костадин Пушара, Неђељко Миловић, Србислав Филиповић, Зоран Весић, Милица
Милосављевић, Ратомир Антоновић, проф. др Младен Бајагић, Ема Крактус, Јовица Васиљевић, Јелена Грбић, Ивана Борић, Саша Јеремић и стручни сарадник Савета проф. Др Милорад Бејатовић.

ОЏАЦИ

Огрев за најугроженије
породице
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Захваљујући помоћи Снежане Седлар, потпредседнице ОО СНС
Оџаци, и Павелу Петровићу, председнику Савета за привреду,
активисти МО Оџаци обезбедили су по 120 килограма брикета
за ложење за социјално најугроженије породице. Марица Кодро,
председница Уније пензионера, рекла је да има много мештана
којима је помоћ сваке врсте потребна и да ће СНС, као и до сада,
континуирано помагати грађанима.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Братислав Гашић наставља
да помаже најугроженијима
Потпредседник Главног одбора СНС, Братислав
Гашић, међу напредњацима, али и у целом расинском
крају, познат је као човек великог срца, који је небројено пута помогао људима у невољи. Његови сарадници
кажу да се ангажује чим чује неку потресну причу или
види на телевизији да је неком помоћ потребна.

Тако је Гашић недавно уплатио 446.462 динара Фонду
за социјално осигурање војних осигураника, на име
дуговања пензионисаног старијег водника Ненада
Врањанца, који није био у прилици да плати део трошкова становања.

Заложио се да трочлана породица Доганџић-Косић, која
живи у веома лошим условима, уз помоћ крушевачких напредњака, добије нови дом, а обећање дато пре два месеца
испунио је ових дана, када им је уручио кључеве новоизграђене куће у насељу Баре.
„На овај начин показујемо колико смо различити од оних
који су водили земљу до 2012. године и мислили само како
да узму од народа. За разлику од њих, ми показујемо да
смо увек уз свој народ. Напредњаци ће наставити да помажу угроженим породицама, а следећа на реду је породица
из Мајданпека која ће, такође, добити кључеве новог стана,
а затим и породица из Лознинце“, рекао је, том приликом,
Братислав Гашић.

Заједно са пријатељима
донирао је Општој болници у Крушевцу савремени
апарат за анестезију,
вредан 20.000 евра, што је
само један у низу Гашићевих поклона овој болници
и граду Крушевцу.
Само два дана после објављивања потресне приче о породици Николић из Јадранске Лешнице, Гашић је посетио Предрага (16), Милену (12), Драгану (10) и њиховог оца Милутина
(50), поклонио им патике, тренерке, зимске јакне и слаткише,
и ангажовао се да добију хуманије услове становања.

Породица Гашић позната је по ктиторству цркве Светог
Јована Крститеља на Багдали, коју је недавно освештао
партијарх српски Иринеј и Гашићу уручио Орден Светога
Краља Милутина, који добијају ктитори и добротвори цркава.

СТАРА ПАЗОВА
Премијер Србије, Александар Вучић, са
фудбалском репрезентацијом Србије у
Кући фудбала, после победе над репрезентацијом Албаније у квалификацијама
за Европско првенство у фудбалу

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

БЕОГРАД
Премијер Вучић и министар Вања Удовичић са женском одбојкашком репрезентацијом,
кајакашима, кајакашицама и веслачима, који су на првенствима Европе и света освојили медаље

ПОЖАРЕВАЦ
У обиласку компаније
„Бамби“ која је отворила
нову „Плазма“ производну
линију, вредну десет
милиона евра

СМЕДЕРЕВО

ЉУБОВИЈА
Заједно са председником Републике Српске, Милорадом
Додиком, на свечаности поводом почетка радова на изградњи моста Љубовија-Братунац, преко Дрине, вредних
око 12 милиона, од чега Србија учествује са 4,5 милиона
евра, а остатак финансирају БиХ и Република Српска

Премијер Вучић
и генерални
директор „ПКЦ
Групе”, Милан
Иванишевић,
током обиласка
фабрике

ЈАГОДИНА

Премијер Вучић свечано је отворио
фабрику „Вибак“ за производњу трака
најновије технологије, која ће запослити
400 радника

