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УВОДНИК

Драги пријатељи,

В

редно и напорно смо радили претходних
годину дана, проводили смо тешке и
непопуларне мере, доносили модерне законе
који омогућавају бољи привредни амбијент,
штедели смо на сваком кораку, опорављали
своје уништене и разорене привредне гиганте
и потенцијале, уводили ред у државу, без
предаха тражили инвестиције и партнере широм
света, отварали нова радна места, обнављали
земљу после катастрофалних поплава, јачали
добросуседске односе, политичку сарадњу у
региону и међународни углед Србије...

Били смо озбиљни и одговорни, уважавали смо
друге, а поштовали себе и, надасве, држали
смо задату реч. Данас је Србија, због свог рада, економских реформи
и спремности да се мења, постала једна од најпоштованијих земаља у
региону, и шире.
За Србију су отворена сва врата у Европи, и у свету, и зато очекујем да ће
ускоро бити отворена и прва поглавља у преговорима са Европском унијом,
што је веома важно, јер ће нам донети нове инвестиције, додатни замах
привреди и отварање нових радних места.
Европска штампа пише да су, не само Грчка, већ и неки наши суседи
и комшије који су у ЕУ, у проблему, али нико не пише да Србија има
проблема, јер имају јасан увид у наше јавне финансије и буџет. Желим да вам
кажем да је Србија урадила огроман посао и да отварање првих преговора
зависи искључиво од дијалога Београда и Приштине, да нема ниједне друге
теме, нити других услова.
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Постигли смо много, али ту нећемо стати, већ ћемо наставити да радимо
још снажније за нашу Србију, за добробит наше деце, наших радника, наших
сељака, наших пензионера...
Очекујем да, пре краја мандата ове Владе, плате и пензије буду више
него што су биле, али овог пута не на стакленим ногама, већ са реалном
подлогом и у стабилним условима, на основу великог раста српске
привреде и фискалног дефицита на нивоу Мастрихта.
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Драги пријатељи, за само годину дана, успели смо да зауставимо пропадање
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главног спољнополитичког циља – чланства у Европској унији, и очекујемо
да Европска унија реално сагледа напор који наша земља чини у испуњавању
европских стандарда.
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У ЖИЖИ

Србија ће на крају године имати фискални дефицит од свега
3,28 одсто, што значи да смо ушли у ред нормалних
европских држава, каже председник Владе Републике
Србије, Александар Вучић, и тврди:

Грађани ће ускоро

у својим новчаницима
видети резултате реформи

Д

ан за даном, месец за месецом, ВлаОтварање првих поглавља у преговорима са ЕУ
да Републике Србије, предвођена
председником, Александром Ву- биће додатни стимуланс за инвеститоре и знак
чићем, наставља борбу за успешну да ће још сигурније и боље пословати у Србији
економију, уређену државу и бољи
живот свих грађана Србије.
инвестиција које су, у последње време, стигле у Србију и
„Наставак тешких реформи, којима се оздрављује држа- отвориле нова радна места.
ва, уз привлачење инвестиција и снажан привредни развој,
Према премијеровим речима, отварање првих поглавља
резултираће тиме да ће грађани већ 2016. године осетити у преговорима са ЕУ било би додатни стимуланс за инврло конкретан бољитак - у својим новчаницима“, поручио веститоре и знак да ће се још сигурније и боље осећати
је премијер Вучић у Руми, на отварању новог погона ита- у Србији. Он се захвалио шефу италијанске дипломатије,
лијанске фабрике „Калцедонија“, која је још једна у низу Паолу Ђентилонију, који је, такође, присуствовао отва-
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У ЖИЖИ

Премијер Вучић са пензионерима на Сајму
“Треће доба 55+” у Београду

Разлог за повећање пензија
Када први пут добију људи плате и пензије које су један
и по, два или два и по одсто веће, а знају да за шест месеци могу опет да добију повећање и то на чистој економској подлози, они ће и трошити више новца. Када грађани буду трошили више новца, долазиће већи ПДВ у државну касу, а држава ће поново моћи да даје више новца
за капиталне инвестиције и да сама подстиче раст. Са тешким мерама кренули смо од 1. новембра прошле године.
Мој предлог је да трају до 1. новембра ове године, а да у
августу почнемо да преговарамо са ММФ-ом о повећању
плата и пензија.

рању нове фабрике у Руми, и Влади Италије на помоћи у
Бриселу и навео да очекује отварање првих поглавља, а
са њима и нове инвестиције и отварање нових погона, фабрика и радних места.
„Морамо да будемо још вреднији, да не кукамо и не гледамо у прошлост и жалимо за неким временима, већ да радимо и стварамо. Сви заједно ћемо се трудити да амбијент
за инвестиције буде још бољи и много пре краја мандата
ове Владе“, поручио је премијер.

Зарађујемо више него што трошимо

Влада Републике Србије направила је одличан резултат
у првих пет месеци 2015. године – уштеђено је 60 милијарди динара, што чини 1,5 одсто бруто домаћег производа.
Ако нам све буде ишло даље по плану који смо предвидели са ММФ-ом, Србија ће на крају године имати фискални дефицит од свега 3,28 одсто, што је тек нешто изнад
Мастрихта.
„Ови резултати конкретно значе да Србија спада у ред
нормалних европских земаља. Као што грађани знају,
ММФ је прво дао процену раста од минус један до минус 0,5, а сада је усвојио процену раста на нула. У августу
би процена могла да иде на плус 0,5. Ове добре показатеље грађани још не осећају, али ускоро ће почети и то да
се догађа. Ускоро ћемо сви видети резултате свог напорног рада“, нагласио је премијер.
Србија је у априлу имала суфицит од 2.415.000.000 динара и коначно је дошао тренутак да зарађујемо

- Железара је у мају први пут била
на нули, што је успех, а од августа, када
се буде упалила друга пећ, радиће профитабилно. Хемијски комплекс неће правити
губитке ове године. Некада разорени Икарбус, ФАП, Митрос полако почињу да се подижу. При том, током мандата ове Владе,
није уништено ниједно државно, јавно или
друштвено предузеће. То су велики кораци
напред (Александар Вучић)
више него што потрошимо. Проблем имамо са наслеђеним језивим каматама за чију се отплату годишње издваја 1,2 милијарде евра.
„Људи из ММФ-а кажу нам да молимо шеика Мухамеда за још једну милијарду, са каматом од два одсто, на
десет година отплате, како бисмо реструктурирали претходне дугове, или да користимо хеџ фонд да враћамо доларске дугове, како не бисмо губили новац на курсним
разликама“, каже премијер Вучић.
Још једна од позитивних ствари која се догодила је то
што је спирала незапослености полако кренула на доле.
Спирала јавног дуга рашће до цифре од 79, 80 одсто
БДП-а, a затим ће се спустити пре краја мандата ове Владе.Тада ћемо имати фискални дефицит испод Мастрихта.
Ове резултате Србије поштују и Европа, и свет.
Пре краја мандата Владе, Србија ће имати изграђен највећи број километара аутопута, Београд
ће коначно аутопутем бити повезан са Чачком, бугарском и македонском границом.
„Знате ли када смо знали да ће Словенија бити успешна? Када су се Словенци хвалили да су аутопут

Смањење ПДВ-а
Посао државе је да направи најбоље услове за развој
привредног сектора. Укинућемо још неке парафискалне
намете, и као Румунија, када будемо успели да успоставимо тврд раст на нивоу изнад два одсто, почећемо
да снижавамо стопу ПДВ-а, у почетку на пелене, храну
за бебе... а онда и на остало. Србија има, уз Бугарску, најнижи ПДВ у овом делу Европе и у Европи уопште,
а трудићемо се да још више олакшамо нашој привреди.
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- Знате да тешко дајем
обећања, али повећаћемо пензије и ускоро ћете
живети нешто лакше него
данас. Ова Влада поштује
све оно што су пензионери некад радили и то
што раде данас, што воле
Србију и што сви од њих
могу много да науче. Влада осећа огромну захвалност према пензионерима, јер су подржали тешке
мере, не мислећи на себе,
већ на будуће генерације
(Александар Вучић)

ПОСЕТА КОСОВСКОМ

Отворена радна места: Премијер у новој фабрици компаније "Калцедонија" у Руми

Љубљана - Загреб финансирали из буџета. Србија данас
пут Левосоје - Српска кућа финансира из буџета. То је 10 километара који коштају 32, 35
милиона евра, које финансирамо сами, без динара кредита.
Плаћамо од сопствених пара,
од уштеда, што значи да Србија
постаје боља држава“, истиче
премијер.

Опоравак гиганата

Почиње да ради
Тамнава - Западно поље
У јуну ће у потпуности бити обновљена производња угља у руднику Тамнава – Западно
поље, и тек тад ћемо имати пуну производњу
електричне енергије, због чега ће ММФ опет
морати да мења процену привредног раста Србије. Боримо се против сиве економије, имамо
добру наплату ПДВ-а, имамо врло пристојан и
увозни ПДВ, никада боље акцизе. Међутим, и
даље имамо значајан део у сивој економији, на
чему морамо да радимо како бисмо постигли
још боље резултате.

Јавна предузећа која су
била у веома лошем стању,
данас се опорављају. Икарбус сада ради „мерцедесове“ аутобусе, а у септембру ће почети да их испоручује купцима. До краја новембра биће испоручено 30 аутобуса Лазаревцу, Панчеву, Новом Саду... Предузећа која су некада
била у банкроту, данас одлично раде. Аеродром „Никола
Тесла“ има профит од 28,3 милиона евра, четири пута
већи него што је икада имао, и почиње са инвестици-

Нема више пљачке банака
Много фирми и тзв. тајкунских компанија узимало
је кредите из државних банака за које су мислили да
их никад неће вратити. То више у Србији не постоји. Нема
више узимања новца на превару.

јом од 20 милиона евра. Ер Србија сада има 2,7 милиона
евра добитка, у односу на просечних 37 милиона евра губитка које је ЈАТ правио сваке године.
„Железара је у мају први пут била на нули, што је успех, а од августа, када се буде упалила друга пећ, радиће профитабилно. Хемијски комплекс наследили
смо у толико очајном стању да нам је само Петрохемија правила 120 милиона евра губитка, Азотара 30, 35
милиона евра, а МСК 20 милиона евра годишње. Ове
године, хемијски комплекс нам неће направити губитке

и на њега нећемо дати ни динара из државне касе. После
великих пљачки и разарања,
опоравља се и Дунав осигурање и држава ће следеће године и од њега узети буџетски
приход. То су огромне промене. Некада разорени Икарбус, ФАП, Митрос и многи други сада раде и почињу да се
подижу. Много тога се помера напред. При том, током мандата ове Владе није уништено
ниједно државно, јавно или
друштвено предузеће“, истиче
премијер.

Разлози за повећање пензија

Влада Србије бориће се и да пензије, пре краја године, буду повећане и да наши најстарији суграђани живе
пристојније у годинама које су пред нама.
„Знате да тешко дајем обећања, али повећаћемо пензије и ускоро ћете живети нешто лакше него данас. Ова
Влада поштује све оно што су пензионери некад радили
и то што раде данас, што воле Србију и што сви од њих
могу много да науче. Влада осећа огромну захвалност
према пензионерима, јер су подржали тешке мере, не
мислећи на себе, већ на будуће генерације“, рекао је
премијер.
Према његовим речима, држава ће се постарати да
поврати стари сјај барем делу онога што су пензионери направили током минулих година. Ове године биће
повећан број пензионера који ће о трошку државе ићи у
бање, а до краја године биће изграђени дневни клубови
за наше најстарије суграђане у Раковици, Звездари и Земуну.
„Никад нећу заборавити време кад није било лако и када
се није видело да је излаз тако близу, као што се данас
види, а кад су пензионери, без резерве, то умели да подрже, зато што нисте били себични и мислили на себе, већ на
оне који долазе после њих“, закључио је премијер.
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ДОНАЦИЈА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

МУП добио вредну
ватрогасну опрему
Ж

елим да се захвалим Влади Руске Федерације, на челу са
премијером Медведевим, да се захвалим председнику
Путину, господину Шафјанову, амбасадору Чепурину, руским
пријатељима на убедљиво највећој донацији у сектору ватрогасно-спасилачке технике. Ова возила су последња реч технике
и наши ватрогасци ће њима да се поносе, рекао је председник
Владе Србије, Александар Вучић, на церемонији примопредаје
ватрогасно - спасилачке технике, вредне девет милиона долара, коју је Руска Федерација донирала јединицама МУП-а.
Према речима премијера, возила ће бити распоређена по целој Србији, како би се показало да за Владу не постоје важнији и
мање важни градови. Реч је седам ватрогасних возила запремине шест и 3,2 кубна метра, два оперативно-спасилачка возила,
комплету од два комада робототехничког ватрогасног комплекса са даљинским управљањем “МВФ 5”.

Стефановић, Вучић, Чепурин

Вучић и Лавров о бољој трговинској размени

П

ремијер Вучић разговарао је у Београду са министром спољних послова
Руске Федерације, Сергејом Лавровим, о
билатералним односима, трговинско–економској размени, енергетској сарадњи,
испоруци гаса Србији и извозу „фиjат“ аутомобила на тржиште Руске Федерације.
Премијер Вучић истакао је да Србију
и Русију везује искрено пријатељство и
нагласио да обе земље морају да буду
више ангажоване на јачању трговинске
сарадње. Министар Лавров истакао је да
су односи две земље апсолутно отворени,
као и да је Србија један од најважнијих
стратешких партнера Руске Федерације.
Односи две земље пријатељски су
и отворени: Лавров и Вучић
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ПРИЈАТЕЉИ СРБИЈЕ
Премијер Александар Вучић
поручио је са конференције
„Пријатељи Србије”, коју су
организовали министри спољних
послова Аустрије и Италије, како
би се представила достигнућа
наше земље у евроинтеграцијама:

Покренули иницијативу за
одржавање конференције:
Министри спољних
послова Аустрије и
Италије, Себастијан Курц
и Паоло Ђентилони

Ускоро отварање
првих поглавља

П

редседник Владе Републике Србије,
Александар Вучић, присуствовао је
конференцији „Пријатељи Србије“,
коју су у Бриселу организовали министри
спољних послова Аустрије и Италије, Себастијан Курц и Паоло Ђентилони, како
би се представила достигнућа Србије у
евроинтеграцијама и убрзао европски пут
наше земље.
Њиховој иницијативи одазвале су се све
земље чланице ЕУ, заједно са Јоханесом
Ханом, комесаром за суседску политику и
проширење. Премијер Вучић, сумирајући
резултате конференције, нагласио је да је
ово била добра прилика да Србија представи шта је све урадила у досадашњем
процесу.
„Конференцији је присуствовало 20
министара спољних послова, од 28 земаља чланица. Захвални смо Аустрији и
Италији на организацији и подршци. Србија је представила резултате економских
реформи. Има још да се ради у процесу
дијалога са Приштином, али важно је да
сви виде ширу слику, да виде Србију као
стуб стабилности у региону, као економ-

ски и политички стабилну земљу“, изјавио
је премијер Вучић, и додао да је од министара спољних послова ЕУ тражио што
скорије отварање поглавља и изразио
наду да ће Европска унија знати како да
поштује резултате рада грађана Србије.
Обраћајући се новинарима, након конференције, аустријски министар спољних послова, Себастијан Курц, истакао да је важно
што пре отворити поглавља, јер сви желе
Србију у ЕУ. Он је премијеру Вучићу честитао на проведеним реформама и нагласио
да је Србија на добром путу који ЕУ хоће
да подржи. Министар Курц оценио је да је
овај сусрет министара и представника свих
земаља ЕУ био веома конструктиван и да је
показао једногласну подршку. Италијански
министар Ђентилони рекао је да сви цене
улогу коју Србија има у региону, као фактор
стабилности, и додао да постоји општи консензус за што раније отварање поглавља.
„Данашњи састанак и прве реакције су
добра вест за Србију, али и за Италију и
Аустрију, као организаторе ове конференције“, истакао је Ђентилони.
Премијер Вучић искористио је прили-

Премијер Вучић са Јоханесом Ханом,
комесаром за суседску политику
и проширење
ку да затражи од шефова дипломатија земаља ЕУ да прва преговарачка поглавља са
Србијом отворе много пре краја године.
„Представили смо резултате економских реформи и нисмо чули ниједну критичку реч у вези с њима. Треба провести
још неке делове Бриселског споразума и наставићемо да радимо на томе. Веома је позитивно што се чак 11 министара
из ЕУ, плус два домаћина, укључило у
дискусију на састанку“, истакао је српски
премијер, и додао:
„Надамо се да ће ЕУ наградити, не Владу Србије, него народ који заслужује бољу
будућност. Надам се и очекујем да ће се
то догодити у септембру, али још нисам
изгубио све наде и за раније добијање првих отворених поглавља. То могу бити 23
и 24, која се тичу владавине права, 32 које
се тиче финансијске контроле и 35, специфично само за Србију“.

Берлин

Немачка подржава Србију на путу ка ЕУ
Председник Владе, Александар Вучић, састао се у Берлину са
председавајућим Одбору за европске послове, Гинтером Кирхбаумом, и посланицима Бундестага из редова ЦДУ/ЦСУ члановима
групе за Западни Балкан, са којима је разговарао о европском
путу Србије и подршци Немачке у процесу евроинтеграција.
Српски премијер обавестио је чланове Бундестага о економским
реформама и достигнућима Србије у процесу придруживања ЕУ,
истакао да је Србија стуб стабилности у региону, да је Влада уложила много времена и енергије да одржи и политичку и економску стабилност, и да би било добро што пре показати европску
перспективу онима који је заслужују.
Ова посета премијера Вучића Берлину, уследила је после посете
шефа немачке дипломатије, Франка-Валтера Штајнмајера, Београду, који је јасно рекао да нико не поставља нове услове Србији
и да је Немачка, као и друге државе ЕУ, заинтересована да Србија ове године отвори прва поглавља у преговорима о чланству.

Састанак са члановима Бундестага
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА: ДАМИР ЗОБЕНИЦА

Пајтићева пљачка под
Дамир Зобеница,
потпредседник
Извршног одбора СНС и
посланик у Скупштини
АП Војводине, каже
да је Демократска
странка обесмислила
и злоупотребила
покрајински
парламент

Д

амир Зобеница, потпредседник Извршног одбора
СНС и посланик у Скупштини АП Војводине, за „СНС
Информатор“ каже да рад
Скупштине Војводине, у овом сазиву, може да се оцени као задовољавајући, али само ако у виду имамо
број одржаних седница. У прошлом
сазиву, према његовим речима, било
је уобичајено да се годишње одржи
свега пет седница, а данас, за непуне
три године, било их је више од 40.
- Много битније од самог броја
одржаних седница јесте утицај
који Скупштина има на извршну
власт, а оно што може да се закључи
јесте да су Бојан Пајтић и његови
коалициони партнери, у овом сазиву, у потпуности, обесмислили
Скупштину АП Војводине. Скупштина је данас ништа друго до сервис

Пајтићеве владе, неко нужно зло
кроз које, с времена на време, мора
да прође нека одлука. Опозиција
се не поштује ни на који начин,
посланичка питања остају без одговора Покрајинске владе, од 70-ак
посланика већине свега 20-ак узима учешће у расправи, док остали
представљају само гласачку машину.
Како Бојан Пајтић не поштује ни Статут Војводине, као највиши правни

- Под плаштом демократије, иза приче о толеранцији, мултикултуралности
и заштити права мањина,
иза професорске углађености Бојана Пајтића,
крију се чиста пљачка и
криминал

акт Покрајине, не чуди што не поштује ни Скупштину.
Да ли се зна обим пљачке коју
су Бојан Пајтић, Демократска
странка и њихови пријатељи
извели у Развојној банци Војводине, Развојном фонду, Фонду
за капиталне инвестиције, Хетерленду, покрајинским робним
резервама...?
- Готово је немогуће утврдити
колики је обим пљачке, не само у наведеним, већ и у још многим другим
фондовима и институцијама, попут
Гаранцијског фонда, Тесла банке,
пројекта Каменица 2 и другим, где
нису само опљачкане паре пореских
обвезника, већ је инсталиран систем
рада који не може да се дефинише
никако другачије него као организовани криминал. Под плаштом демократије, иза приче о толеранцији,

Поштујем и не коментаришем Устав
Да ли сматрате да је Војводини потребан виши степен аутономије?
- Степен аутономије Војводине јесте нешто што дефинише Устав Србије,
а ја, као покрајински посланик, за разлику од разних заштитника грађана и
представника неких квази-демократских удружења, не дозвољавам себи да
коментаришем Устав. Устав је највиши правни акт који се не коментарише, он
је ту да се поштује, а уколико дође до иницијативе за промену Устава, тада
сматрам да се на јавним расправама свако може изјаснити о сваком питању
које дефинише Устав.
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плаштом демократије
мултикултуралности и заштити права мањина, иза професорске углађености, крију се
чиста пљачка и криминал. Демократска странка је уништила и опљачкала све што је
било вредно у Војводини, и у
најразвијенијем региону Србије већину општина довела у
ред неразвијених. Последица
таквог криминалног деловања
су опустошена села у Војводини, нажалост, не само опустошена у економском смислу,
где је већина фирми затворена, а већина пољопривредног
земљишта покрадена, већ опустошена и у смислу рапидног
пражњења, јер већина младих
одлази у Нови Сад или неки
други већи град.
Како коментаришете методе којима се користе
демократе у Војводини,
пре свега браћа Јешић у
Инђији, како би се што
дуже одржали на власти,
попут киднаповања сопствених одборника, пребијања пролазника...?
- Све што се дешавало у
Инђији у последње време јесте нова
димензија политичког деловања,
димензија у којој насиље превладава
над политиком и парламентаризмом. Браћа Јешић, као људи који су
годинама владали Инђијом, никако
не могу да се помире са чињеницом
која је у марту 2014. постала више
него јасна - Инђијци не желе више
ни Јешиће, ни Демократску странку
на власти у својој Општини. Наиме,
ДС у Инђији није прешла цензус на
републичким изборима и као последица тога логична је намера и неких
одборника ДС да направе већину
заједно са Српском напредном странком. Када је такав захтев и званично
предат, ДС креће са лажним оптужбама за нападе, са киднаповањем
одборника, са пребијањем људи из
СНС и са свим осталим, што није до
сада виђено, на нивоу општинске политике. Ми, као одговорна Странка,
реагујемо тако што повлачимо захтев

- Дешавања у Инђији показују нову димензију
политичког деловања – да
насиље превладава над
политиком и парламентаризмом. Браћа Јешић, као
људи који су годинама
владали Инђијом, никако
не могу да се помире са
чињеницом која је у марту
2014. постала више него
јасна - Инђијци не желе
више ни Јешиће, ни ДС
за сазивањем ванредне седнице
Скупштине, где показујемо да нам
је сигурност одборника битнија од
било чега другог. Да ли ће СНС преузети одговорност за вршење власти у
Инђији за месец или за пола године,
мање је битно од безбедности свих
политичких актера.

Зашто нису усвојени традиционални симболи Војводине, иако су се пре седнице
странке око тога договориле? Коме они сметају?
- На примеру традиционалних српских симбола Војводине најбоље се види Пајтићев
одност према Скупштини
Војводине и према Статуту
Војводине, о чему смо причали на почетку. Војводина
тренутно, као званичне симболе, има измишљену заставу
и грб, симболе које су цртали
Пајтић и Чанак 2002. године.
Изменама Статута, на инсистирање СНС, Војводина добија
и традиционалне симболе под
којима су Срби у Сремским
Карловцима одржали Мајску
скупштину 1848. године, којом
је и настала Српска Војводина.
Иако Статут налаже доношење Покрајинске скупштинске
одлуке, којом би се дефинисала употреба симбола, иако је
договорено на два скупштинска колегијума да ће се изгласати паралелна употреба
постојећих и традиционалних
симбола, иако су посланици ДС на
ресорном скупштинском одбору гласали за паралелну употребу симбола,
Пајтић једним телефонским позивом
у току седнице то све поништава и
одлучује да ДС, као „српска странка“,
ипак не гласа за увођење српских
симбола. Мање је битно што је понижена Скупштина Војводине, мање је
битно што ДС са ЛСВ тргује на самим
седницама скупштине, застрашујуће
је то што у данашње време неким
Србима у Војводини сметају српска
застава и грб, иако ти симболи не
сметају Савезу војвођанских Мађара, као највећој мањинској странци
у Војводини. Радујем се наредном
сазиву Скупштине Војводине, јер сам
сигуран да ће тада СНС имати могућност да самостално доноси одлуке,
и сигуран сам да ће једна од првих
одлука бити да коначно ми, Срби
из Војводине, са поносом истичемо
наше симболе.
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РЕГИОНАЛНА САРАДЊА
САРАЈЕВО

Морамо размишљати

о заједничкој
будућности
наших народа

П

редседник Владе Републике Србије,
Александар Вучић, боравио је у званичној посети Сарајеву, где је разговарао са
председавајућим Већа министара Босне
и Херцеговине, Денисом Звиздићем,
председавајућим Председништва БиХ, Младеном
Иванићем, и са члановима Председништва Драганом
Човићем и Бакиром Изетбеговићем, а учествовао је и
на Сарајево бизнис форуму.
Са званичницима из Сарајева, српски премијер
разговарао је о билатералним односима, сарадњи
у области енергетике и инфраструктуре, европским
интеграцијама и побољшању економске сарадње у
региону. На састанцима је договорена и конкретизација сарадње, преко формирања радних група из
различитих сфера друштвеног живота.
„Србија спремна да са Босном и Херцеговином и
Бошњацима решава сва отворена питања, да говори о
свим тешким темама са нашим пријатељима из Босне
и Бошњацима. Спремни смо да отворимо и да затворимо те тешке теме, јер морамо размишљати о заједничкој будућности наших народа. И ово не говорим јер то желе
да чују из ЕУ или САД, већ зато што сматрам да морамо говорити
једни са другима много чешће и да морамо преузети одговорност
за будућност наших грађана. То није против било кога, то је добро
за будућност наших народа“, рекао је премијер Вучић, наводећи
да то исто говори и у Београду, а не само у Сарајеву.
Према његовим речима, још постоје глупи људи који не мисле
да народи региона морају да живе заједно и да имају заједничку
будућност. Зато је потребно створити пословно окружење без
граница у региону, а политичке вође треба да воде стратешки и
дугорочан дијалог, како би се створила најбоља пословна и економска ситуација.
После састанка са Денисом Звиздићем, на којем се разговарало
и о унапређењу економских односа и сарадњи у области туризма,
инфраструктуре и безбедности, али и заједничком изласку на
трећа тржишта, премијер Вучић је рекао да је будућност и стабилност Западног Балкана почива на добрим и стратешки уређеним
односима између Срба и Бошњака, због чега мора да се оствари истинско поверење:

Радимо
на:
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Побољшању економске
сарадње у региону

Заједничком изласку на трећа
тржишта
Сарадњи у области
енергетике и инфраструктуре
Европским интеграцијама
„Стабилност Србије је немогућа ако постоје лоши односи са
БиХ, и обрнуто. Договорили смо се да се у другој половини године одржи заједничка седница влада двеју држава на којој ће
бити потписан низ међудржавних споразума.Сваки нови разговор са представницима БиХ представља нову вредност и корак
ближе стварању другачије и одговорније климе, и боље и успешније сарадње. Разговарали смо о безбедносним питањима, борби против тероризма, али и о стратешком политичком дијалогу
и решавању заосталих политичких несугласица између Срба и
Бошњака, и Србије и БиХ“, рекао је српски премијер, и нагласио:
„Поштујем Босну, али волим Србију, стабилност моје земље за
мене јенајважнија, а такву стабилност не можемо да имамо ако
имамо лоше односе са Бошњацима. Зато је најбоље да седнемо и
договарамо се и да решимо проблеме за наредних сто година.“
Председавајући Већа министара БиХ, Денис Звиздић, рекао је да
је са Вучићем констатовао да нема спорних питања између две
земље и да дели Вучићев став да Србија и БиХ треба да преузму
одговоност за даљу будућност наших држава и региона.
„Међунационални дијалог и релаксирање односа у региону

БОР

Премијери Вучић и Рама

Састанак са представницима удружења Срба у Албанији

Историјска посета Тирани

Односи Срба и Албанаца
кичма су односа у региону
У

циљу стабилизације односа на
Балкану и јачања регионалне економске сарадње, председник Владе
Републике Србије, Александар Вучић,
боравио је у историјској посети Албанији и први је српски премијер који је
посетио ову земљу. Дводневна посета
почела је свечаним дочеком и интонирањем српске химне испред палате
„Бригада“ у Тирани. Премијер Вучић
састао се, затим, са председником Владе Републике Албаније, Едијем Рамом,
са којим је разговарао о унапређењу
крхких односа двеју земаља, као и
инфраструктурним пројектима - изградњи аутопута од Ниша до луке у

Албанији и реконструкцији пруге преко КиМ до Албаније.
Премијер Вучић је истакао да су
Србија и Албанија спремне да превазиђу међусобне разлике, иако не
постоји сагласност двеју земаља око
свих питања, поготово када је реч о
статусу јужне српске покрајине.
„Посао наше Владе је да гледа у
будућност, а та будућност за нас
значи добре односе са Албанијом.
Односи Срба и Албанаца биће
кичма односа у региону“, истакао је
премијер Вучић, који се састао и са
председником Републике Албаније,
Бујаријем Нишанијем, председником

Парламента, Иљиром Метом, и градоначелником Тиране, Љуљзимом
Башом.
Први дан посете Тирани, српски
премијер завршио је сусретом са
представницима Удружења Срба у
Албанији, са којима је разговарао
о потреби очувања идентитета,
и подршци пројектима за развој
верског и културног идентитета
српског народа. Током другог дана
посете, премијер Вучић учествовао
је на Економском форуму „Vienna
Economic Forum - Tirana Talks 2015”,
којем су присуствовали премијери
из региона.

даљу будућност наших држава и региона”,
рекао је Звиздић, и додао да БиХ има изражену вољу да домаћим и страним инвеститорима покаже да регион треба посматрати
као јединствено економско тржиште.
Премијер Вучић завршио је посету Сарајеву учешћем на Бизнис форуму и сусретима с председником Исламске развојне
банке, Ахмедом Мохамедом Алијем, председавајућим Исламске коморе, трговине и
индустрије, шеиком Салехом Абдулахом
Камелом, и замеником премијера Турске, Алијем Бабаџаном.
Са вицепремијером Бабаџаном разговарало се о регионалним развојним пројектима, улагањима у Србији, развоју туризма и организацији економског форума у
Београду, по угледу на Сарајево бизнис
Заједно за добробит региона: Александар Вучић, Младен Иванић,
форум. Бабаџан је нагласио да је долазак
Драган Човић и Бакир Изетбеговић
турске Халк банке, која је купила Чачанску
банку, добар сигнал турским инвеститори- Поштујем Босну, али волим Србију, стабилност моје
ма да је Србија сигурна инвестициона дестинација. Током састанка истакнуто је да
земље за мене је најважнија, а такву стабилност не
је у Анкари за јун планиран заједнички саможемо да имамо ако имамо лоше односе са Бошњацима.
станак пословних заједница Србије, Босне
Зато је најбоље да седнемо и договарамо се и да
и Херцеговине и Турске.
Председавајући Исламске коморе, тргорешимо проблеме за наредних сто година
и индустрије, шеик Камел, кога је пре(Александар Вучић) вине
мијер Вучић позвао у посету Србији, рекао је
да треба улагати у израду студија изводљипредуслов су друштвеног развоја, ако останемо расцепкани, повости,
да
би
се
на
прави
начин утврдило шта су најважнији пројекти
готово у економском смислу, немамо никакву будућност. Имамо
идентичан став који каже да треба да преузмемо одговоност за у региону.
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Н

акон три и по године мукотрпног рада, пројектовања и
изградње, а потом и функционалног испитивања нове
топионице и фабрике сумпорне киселине у Бору, и свих
њених пратећих постројења, крајем априла, потекао је и први
бакар из нових пирометалуршких постројења. Изливена је прва
анода по аутогеној флеш-смелтинг технологији и добијено првих 150 тона анодног бакра. Благоја Спасковског, генералног
директора РТБ Бор, питамо колико ова нова постројења значе
за Бор и за целу Србију, на шта он каже да је комплетан циклус
заокружен и да функционише цела металуршка линија, и додаје:
- Први бакар из нове топионице најбољи је доказ да су готове
нова топионица и фабрика сумпорне киселине, да су сва постројења у функцији и да раде. Ово је изузетан дан за Боране и
мештане околних села, који добијају чисто небо, али и изузетан
дан за све грађане Србије, јер радом нове топионице РТБ Бор
повећава своје учешће у бруто друштвеном производу земље,
отвара нове правце развоја у делу прераде бакра и могућности
за повећање стандарда у одређеним привредним гранама.
Хвала свим учесницима у овом великом пројекту, највећем
еколошком и економском подухвату у Србији. Учествовањем у
изградњи нове топионице сви смо допринели и стабилизацији
државе коју води садашња Влада.
Колико је средстава уложено у модернизацију?
- За изградњу нових пирометалуршких постројења, односно
за замену технологије топљења новом, савременом аутогеном

Добре вести из Бора: Благоје Спасковски,
генерални директор РТБ Бор

Потекао бакар из нове
и Финци, али и свим локалним радовима који су били поверени
јединицом са фабриком сумпорне киселине, што је оправдано
„Енергопројекту“, обавио је Грађевински факултет из Београда.
и са еколошког и са економског аспекта, утрошен је 251 милион
Велики део уграђених елемената произведен је у Србији, а на
евра.
пројекту је било ангажовано око 800 радника.
Да ли ће грађани Бора и околине сада коначно имати
Да ли је и радницима сада олакшан рад у постројењу?
мање загађену животну средину?
- Са новом технологијом топљења бакра створени су и бољи
- Радом нове топионице, РТБ Бор, с једне стране, удвострууслови рада. Топлоте на анодним пећима има, али нема више
чиће производњу бакра, племенитих метала и сумпорне кисевисоких температура као на старој пећи, нема сумпор-диоксида
лине, а са друге – чиста технологија коначно ће донети и чисто
и осталих гасова који „штипају“ очи. Само дан након што је друнебо над Бором и околином. Модернизацијом топионице емига смена борских топионичара излила први бакар по аутогеној
сија и имисија штетних материја у ваздуху, води и земљишту
флеш-смелтинг технологији, када је добијебиће испод законом прописаних вредности,
но и првих 150 тона анода из нове топиониа у исто време искоришћење сумпор-диокце, уследио је и други талас „бакарне реке“,
сида и бакра биће 98 одсто, што ће задокоју је досад у Бору пратило веће или мање
вољити еколошке стандарде који важе у Срзагађење ваздуха сумпор-диоксидом, завибији и ЕУ. Нова технологија захтева висок
сно од руже ветрова. Овог пута, на димњакапацитет због смањења трошкова и већег
- РТБ Бор је данас стабилна комцима у граду није било дима, а производња
искоришћења бакра и сумпор-диоксида,
панија у којој 5.200 радника, таје текла. Лијемо нових 160 тона анода и
а пројектовани (прерада до 400.000 тона
чно у дан, прима просечно 70.000
тиме потврђујемо да је континуитет техноконцентрата бакра годишње) сасвим је при- динара нето плату. Зарадили су је
радници, нико им за све то време
лошког процеса нове топионице и фабрике
хватљив, јер ће рудници у Бору и Мајданније ништа поклањао, нико РТБ
сумпорне киселине, у потпуности, успостапеку фазном модернизацијом и повећањем
вљен, а да је небо изнад Бора онакво какво
производње обезбедити планирану количи- Бору није давао из буџета, као до
2008. године. Од 2001. до 2008. из
је било 1903. године.
ну за прераду.
буџета Србије извучено је 65 миШта ће се догађати са старим дуговиКолико људи је било ангажовано на
лиона евра за плате и очување сома РТБ Бор?
пројекту?
цијалног мира. Данас Влада Србије
- РТБ Бор, у последњих пет година,
- Нову топионицу и фабрику сумпорне
брине о развоју РТБ-а и контролише
послује позитивно и од 2010. из текућег
киселине градили су канадски „СНЦ Лавасредства, а вратиће се оно што је
позајмљено из Фонда за развој.
пословања остварује добит. РТБ данас има
лин“ и његов подизвођач, уједно и власник
редовну производњу, тржиште и извор
аутогене флеш-смелтинг технологије „Ото- Влада Србије ништа не поклања и
све будно контролише – наглашава
финансирања, и способан је да поверикумпу“, финска компанија „Оутотек“. Надоцима почне да враћа старе дугове који
зор над пословима које су носили Канађани Спасковски.

Нема поклона
из буџета
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Значајна признања

Лакши услови рада и чиста технологија: Отворена нова
топионица и фабрика сумпорне киселине

На предлог ПКС, Благоје Спасковски проглашен је лидером привредног амбијента у
земљи и овогодишњи је добитник републичког признања „Капетан Миша Анастасијевић.
„Награда прија и ту је увек као подсетник
да неко мотри, вреднује и оцењује рад и
труд сваког појединца или компаније. Ово
признање афирмише праве вредности Србије
и велика је част наћи се „раме уз раме“ са,
рецимо, потпредседницом Владе Србије и
министарком државне управе и локалне самоуправе, Кори Удовички, новинарком Миром
Адањом-Полак, проф. др Бранком Ковачевићем, Живојином Болботиновићем... Ову
награду бих поделио са свим запосленима у
РТБ Бор, али и са пословним партнерима попут „Енерготехнике - Јужна Бачка“ и „Елиxир
Групе“. Наравно, велику захвалност дугујем и
Влади Србије која је у кључним моментима помогла да РТБ Бор остане на правом путу – путу
који, како и слоган ове акције гласи, стреми ка
врху”, каже Спасковски.

топионице у Бору
- Честе посете водећих државника уливају сигурност свима,
га „притискају“ више од пола века. Компанија је способна да
и менаџменту и радницима. Када запослени знају да су сигурни,
затвори цео репродукциони циклус, јер јој укупан приход у
онда другачије и раде. Радници воле да зараде плату и није иснаредним годинама, након што измири зараде запосленима,
тина да исто раде они који од државе добијају субвенцију и они
порезе, доприносе, ренте, трошкове репроматеријала, резервкоји плату сами зарађују. Наставићемо, дакле, да радимо као
них делова, енергената и остале фиксне трошкове, обезбеђује
досад, трудићемо се и да буде боље.
новостворену вредност или добит, из које
Када ће бити усвојен Унапред приће се намиривати репрограмиране финан- Почетком производње у
премљен план реорганизације РТБ Бор,
сијске обавезе предвиђене УППР-ом, пре
свега, обавезе према комерцијалним повеновој топионици, највећем којим је предвиђена промена власништва над РТБ-ом и конверзија дуга
риоцима.
еколошком и економском
према држави у капитал државе?
Значи, РТБ Бор није у ситуацији као
подухвату у Србији, РТБ
- Очекује се решење Привредног суда
160 компанија којима заштита од наплате потраживања престаје да важи
Бор повећава своје учешће који не суди, већ само потврђује правну
форму УППР-а, као документа. Суштина
31. маја...
у бруто друштвеном проје да се повериоци, пре свега државни као
– Иако оптерећен старим дуговима, у
изводу земље, отвара нове већински, а потом и комерцијални, сложе
износу око 700 милиона евра, РТБ није у
и гласају за овакав документ. Гласање за
истој ситуацији као осталих 160 компанија. правце развоја и могућУППР значи да су повериоци уверени да
У последњих пет година показали смо да
ности за повећање станће им новац бити враћен, а за усвајање
можемо да живимо, јер нам резерве руде
дарда у целој држави
документа довољно је да више од 50
од милијарду и по тона гарантују произодсто поверилаца гласа. Тада Суд удара
водњу још сто година. Показали смо да
печат и почиње да прати да ли менаџмент
имамо тржиште, јер без проблема продајемо све што произведемо, показали смо да сопственим средстви- извршава обавезе и на време плаћа рате које доспевају према
државним и комерцијалним повериоцима. РТБ Бор ће постати
ма можемо да покријемо све трошкове, од репроматеријала до
државно предузеће уз потпуно оправдање, јер му је основна
плата, пореза и доприноса. Од 2010, када је РТБ Бор, први пут
делатност експлоатација минералног богатства (руде бакра,
после десет година пословања са губитком, остварио добит из
злата и сребра). Очекујем да ће план бити усвојен, а очекујем и
текућег пословања од 35,5 милиона долара, до данас, показали
нападе са свих страна, јер је ово Србија, где се успех не прашта.
смо да можемо опстати.
Биће доста критике, политике и разних оцена, чак и од оних
Честе посете премијера Александра Вучића и ресорних
који немају представу о томе шта је УППР. Ипак, уверен сам да
министара Бору и Басену, потврђују значај ове компаније
ће све проћи глатко.
за Србију. Како подршка делује на раднике?
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СНС
ПАНОРАМА
Крушевац

1. Нови Сад

Протест због неизгласавања
традиционалних симбола
Перформансом „Традиција не почиње од
Пајтића“ и цртањем традиционалне заставе
Војводине испред Покрајинске владе, млади
СНС изразили су незадовољство због неизгласавања традиционалних симбола АП Војводине. „Тим чином Бојан Пајтић и ДС грубо су
прекршили Статут за који су и сами гласали.
Лупили су шамар историји српског питања у
Војводини, јер су управо ти симболи коришћени на Мајској скупштини 1848. године, када су
Срби прогласили аутономију од Хабсбуршке
монархије и изборили се за своја права“, рекао је Бојан Марјановић, председник Младих
ГО СНС. На другој изборној скупштини ГО СНС
Нови Сад, за председника одбора поново је,
једногласно, изабран Милош Вучевић, који је,
том приликом, рекао да СНС у Новом Саду има
преко 22.000 чланова, и подсетио да је руковођење одбором преузео 2011. године, кад је
имао 5.000 чланова.

2. Рача

Разговори са инвеститорима у Чешкој
Председник Општине, Драган Стевановић,
био је члан делегације која је посетила Словачку, а коју је предводио премијер Вучић, заједно
са министрима, председницима општина и привредницима, где се разговарало са потенцијалним инвеститорима. Форум младих организовао је штанд у главној улици, где су дељени
„СНС Информатор“ и фарбана васкршња јаја,
а са грађанима су разговарали и председник
Стевановић и Дејан Милосављевић, повереник
ОО СНС Рача.

3. Лозница

Добровољно давање крви
На предлог народне посланице, Велинке Тошић, омладина ГО СНС Лозница организовала
је добровољно давање крви у Општој болници.
Омладина је претходно на страначким Фејсбук
страницама позвала све хумане грађане Лознице да им се придруже.

4. Крупањ

Посао за 120 радника
У погону некадашње фабрике „Крупањка“,
коју је закупио турски инвеститор „Џинси“,
почело је да ради 120 радника. Иницијативу
за довођење турског инвеститора покренуо је
премијер Вучић, током посете Крупњу, после
прошлогодишњих катастрофалних поплава. На
велико задовољство свих, инвеститор је обећао
и додатно запошљавање око 100 радника.

5. Мали Зворник

Састанак са руководством немачке
Развојне банке
Председник Општине, Зоран Јевтић, потпи-

сао је уговор са инвеститором о давању у закуп
пословног простора, од око 80 квадрата, поред
Дома културе у МЗ Брасина. Инвеститор се
обавезао да ће регистровати предузеће у Малом Зворнику и запослити раднике. Општинско
руководство састало се са делегацијом немачке Развојне банке (KfW). Низ састанака у Југозападној Србији организован је у циљу процене одрживости Пројекта коришћења биомасе у
систему даљинског грејања, који се финансира
из фонда German Climate Technology Initiative
(DKTI), а циљ му је јефтиније грејање. На редовној изборној скупштини ОО, за председника је
поново једногласно изабран Зоран Јевтић.

6. Пирот

Кршење Пословника и Статута
На трибини „Наркоманија и млади“, у организацији Форума жена и на иницијативу Савета за младе, говорили су лекари и представници школа, полиције и правосудних органа.
Поводом годину дана рада Владе, одржана је
конференција за новинаре на којој је говорио
начелник Пиротског управног округа, Димитрије Видановић, а шеф Одборничке групе
СНС, Бобан Ранђеловић, указао је на кршење
Пословника и Статута у локалном парламенту
- седнице се одржавају ретко, на три месеца,
материјал се не добија на време и изузетно
је обиман. Ранђеловић је скренуо пажњу и на
незаконит закључак Општинског већа којим је
наложено Регионалној депонији да 50 одсто
нераспоређене добити уплати оснивачу. Народни посланик, Радмило Костић, рекао је да
је захтев скупштинске већине за смену директора Депоније, Зорана Станковића, политичке
природе.

ло се о ситуацији у Војводини. Чланови нашег
ОО прикупљали су књиге за поклон Народној
библиотеци „Сирмаи Карољ“ у Темерину. На
унутарстраначким изборима изабрани су председници сва четири МО, а одржана је и изборна
скупштина ОО, на којој је за председника реизабран Ђуро Жига.

9. Опово

Одржана изборна скупштина
У великој сали хотела Стари Банат одржана
је друга изборна скупштина ОО СНС Опово.
Поред скупштинских делегата, седници су присуствовали и бројни гости из Главног одбора
Странке, ГО Панчево, покрајински посланици
СНС и локални представници осталих политичких странака. Извештај о раду у протеклом
периоду поднео је председник ОО Зоран Тасић, који је, затим, једногласно реизабран за
председника ОО. Након изборне процедуре,
Тасић је изнео програм, у коме је истакао снагу
и значај СНС и њену улогу у будућој стратегији
општинске политике. Активисти ОО настављају да обилазе чланове и да сагледавају проблеме на локалу, како би помогли да се брзо и
адекватно реше.

10. Прокупље

Уређење простора око споменика
Чланови и активисти ОО СНС Жабаљ, уз
посебно залагање МО Жабаљ, уређивали су
простор око споменика „Црна ћуприја“, где су
окупационе снаге 1942. стрељале становнике нашег места. Својим трудом и средствима,
уредили смо парк испред канцеларије СНС у
Жабљу и засадили 30 ружа. Током васкршњих
празника, делили смо фарбана јаја у центру
Жабља и разговарали са мештанима који су
нам поручили да се надају скорој промени
општинске власти, јер је актуелна коалиција,
предвођена ДС-ом, опустошила готово све.

Асфалтирање десетак улица
Министарство културе и информисања финансираће три пројекта Историјског архива у
Прокупљу, а у току је реализација пројекта „Водич кроз архивску грађу архива Топлице“. Завршава се асфалтирање улице Краљевића Марка,
а у плану је комплетна реконструкција десетак
градских улица. Одржан је четврти састанак Савета Топличког управног округа на тему ванредних ситуација и значаја сарадње свих топличких општина, коме су присуствовали државни
секретар, Иван Бошњак, народни посланици др
Дарко Лакетић и Зоран Јозић, и председници
општина Топличког округа. Општина, у сарадњи
са Националним саветом Рома, отворила је Окружну канцеларију за ромска питања. Одржана
је манифестација „Шта тренираш“, под покровитељством Министарства омладине и спорта,
Спортског савеза Србије и Спортског савеза
Прокупље, као и презентација Стратегије развоја спорта у јединицама локалне самоуправе.
Завршавају се радови на новом паркиралишту
код Опште болнице. Чланови ОО СНС делили
су васкршња јаја грађанима.

Састанак у Бачком Јарку
Састанку МО Бачки Јарак, који је побудио велико интересовање чланства, поред напредњака из Темерина, присуствовали су и чланица
ИО СНС Дина Вучинић, чланови Градског већа
Новог Сада Владимир Стојковић и Милош
Егић, потпредседник ИО СНС Дамир Зобеница
и градоначелник Милош Вучевић, а разговара-

Планови за отварање новог погона
Грађевински комплекс Расинског округа,
у организацији Регионалне привредне коморе, представио се на 41. Међународном сајму
грађевинарства у Београду. Градоначелник
Драги Несторовић угостио је Стјуарта Вутона,
директора компаније „Купертајерс“, и разговарао о плановима за отварање новог погона и

7. Жабаљ

8. Темерин

11. Крушевац

Мали Зворник

Нови Сад
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Лесковац
повећању броја запослених. Крушевац је био
домаћин ватерполо сусрета репрезентација
Србије и Русије, у оквиру Светске лиге, што
говори о квалитету нашег пливалишта. Отворен је Клуб за младе, који ће функционисати
у оквиру Канцеларије за младе, а на отварању
су били министар Удовичић, градоначелник
Несторовић и бројни гости. Традиционалном
поделом васкршњих јаја и разговором са суграђанима, обележили смо Васкрс. На Багдали
је положен камен темељац за изградњу цркве
Светог Јована Крститеља, чији је ктитор породица министра Гашића.

12. Оџаци

Пролећно уређивање
Двадесет чланова СНС из Општине Оџаци
одазвало се акцији добровољног давалаштва
крви, у организацији Црвеног крста Оџаци и
Службе за трансфузију крви сомборске болнице. У Каравукову је пуштен у рад адаптиран
објекат „Сунцокрет“, саставни део ПУ „Полетарац“, за 42 деце, већим делом из маргинализованих група, за који су средства обезбеђена
у оквиру пројекта „Вртићи без граница 2“, који
заједнички спроводе Министарство просвете,
УНИЦЕФ и Центар за интерактивну педагогију.
Активисткиње Форума жена присуствовале су
спортским сусретима особа са сметњама у развоју из општина Сомбор, Апатин, Нови Сад, Бачка Паланка и Оџаци. МЗ Дероње организовала
је промоцију књиге „Тридесет и нешто“ Сање
Шкорић Давидов. У сарадњи са МЗ Српски Милетић, уређивали смо дечије игралиште, поставили осветљење Дом културе, окречили зграду
МЗ... Активисти МО Оџаци кречили су стабла
дрвећа, уређивали фабрички парк, фонтану...
У Бачком Брестовацу постављена је расвета,
туцаником је посут прилазни пут, окречена је
фасада на згради старе апотеке, а планира се
санација бунара. МО Каравуково организовао
је радне акције уређења на више локација.
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13. Лесковац

Нова радна места у „Џинсију“
Фабрика „Џинси Србија“ у Лесковцу, током
наредних месеци, запослиће до 100 радника,
рекао је њен већински власник Танер Бујукчан,
приликом посете градоначелника Лесковца,
Горана Цветановића, овој фабрици. У оквиру
унутарстраначких избора у ГО СНС Лесковац,
одржани су избори за руководства МО на подручју града. Чланице Форума жена организовале су акцију поделе васкршњих јаја испред
лесковачког Културног центра.

14. Осечина

Развој бициклистичког туризма
У организацији ТО „Подгорина”, у Дому
културе и у спомен комплексу у Горњем Црниљеву, обележена је шеснаестогодишњица
погибије пилота Миленка Павловића, током
ваздушне битке са НАТО авијацијом изнад
Ваљева. Захваљујући пројекту Канцеларије за
младе „Вожња која ће променити”, који је финансијски подржало Министарство омладине и
спорта, Општина Осечина могла би да постане
интересантна дестинација за љубитеље бициклизма и природе. Пројекат, који ће реализовати Општина, подразумева трасирање руте,
дизајн и израду бициклистичких путоказних
табли и стубова, и повезивање са постојећим
планинарским стазама према Дрини и Соколској планини.

15. Блаце

Дан пољопривредника
Општинска власт је обезбедила финансијску
помоћ пољопривредницима и, уз помоћ Кабинета председника РС и Владе РС, поделила
110.000 бесплатних садница шљиве. У организацији Општине и Савета за пољопривреду ОО
СНС Блаце, одржан је Топлички дан пољопривредника. Дружење пољопривредника са представницима хемијских кућа, комерцијалних
банака, произвођача пољопривредне механи-

Љиг

зације и осигуравајућих друштава резултирало
је разменом искустава и новим информацијама.
Пољопривредници су имали прилику и да чују
предавање проф. Радомира Мрваљевића са
Високе пољопривредно-прехрамбене школе у
Прокупљу.

16. Љиг

Посета делегације Агенције УН
Након унутарстраначких избора по МО, одржана је изборна скупштина на којој су делегати
једногласно поклонили поверење досадашњем
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Пећ - Гораждевац
председнику ОО СНС Љиг, Драгану Лазаревићу. За потпредседнике изабрани су Веселин
Шиљеговић и Горан Миловановић, а за секретара Јелена Стојнић. Општину Љиг посетила је
делегација Агенције УН за храну и пољопривреду ради реализације пројекта, који спроводи ЕУ у сарадњи са Владом РС, према којем
ће помоћ добити пољопривредна домаћинства која до сада нису добила никакву помоћ,
а претрпела су штету током прошлогодишњих
поплава. Председник Општине, Драган Лазаревић, и директор ЕД „Лазаревац“, Веселин
Шиљеговић, обишли су радове на реконструкцији електромреже у МЗ Моравци и Бранчић.

17. Косјерић

Трибина „Борба против корупције“
На изборним седницама МО изабрани су
председници, потпредседници и секретари,
као и делегати за изборну скупштину ОО, на
којој је за председника изабран Марко Марковић, досадашњи повереник. Изборној скупштини присуствовали су чланови ИО Горан
Аксовић и Милан Марковић, који су изразили
задовољство због коректно обављене изборне
процедуре, као и Зоран Тодоровић, члан Окружног одбора и председник ОО СНС Ариљу.
Одржана је трибина „Борба против корупције“,
на којој су говорили чланови Савета за борбу
против корупције СНС, Мрдић, Јеленковић и
Филиповић.

18. Сокобања

Помоћ сеоским срединама
Одборници СНС у СО Сокобања подржали
су тачке дневног реда везане за спровођење
пољопривредне политике у Општини за 2015.
годину. „Пре три године почели смо интензивно да радимо на томе да помогнемо мештанима
сокобањских села. Како бисмо нашли решења,
с обзиром на то да смо у опозицији, остварили
смо контакте са надлежним Министарством, а
затим, без политичких и страначких предрасуда, ове моделе подржали су и у СО Сокобања“,
рекао је Влада Милојковић, председник Одборничке групе СНС.

Чачак

Државни секретари Стана Божовић и Зоран Ђорђевић у радној посети Шапцу

19. Кањижа

Спроведени страначки избори
Страначки избори спроведени су у свим МО,
а гост нам је био Милош Срећковић, члан ИО
СНС. Одржана је и изборна скупштина за председника ОО, којој је присуствовао Бојан Бајагић,
члан ИО СНС, на којој је Гизела Црквењаков једногласно поново изабрана за председницу.

20. Чачак

Нови повереници
Председник ИО СНС, Радомир Николић, посетио је ГО СНС Чачак и озваничио постављење
нових повереника, Игора Трифуновића и Марка Парезановића, чији је задатак да формирају
повереништва у МО. Повереници су одржали
конференцију за новинаре на којој су говорили о променама у ГО СНС Чачак и односима са
коалиционим партнерима. Поводом Васкрса,
организовали смо поделу васкршњих поклона
суграђанима. Министарка Зорана Михајловић
посетила је Чачак и са грађанима разговарала
о проблемима у области инфраструктуре. Министарка је посетила и Обреж, где су изграђени станови за социјално становање, и најавила
градњу још 1.700 станова, од којих ће 100 бити
у Чачку.

21. Нови Пазар

Премијер поставио три камена темељца
Премијер, Александар Вучић, поставио је камен темељац за изградњу дијагностичког центра у кругу Опште болнице, поклон шеика Мухамеда бин Заједа, који ће омогућити лечење
пацијената из Новог Пазара, Тутина, Сјенице,
Рашке и околних села. Премијер је поставио
камен темељац и за изградњу школе и обданишта у насељу Дојевиће, а најављена је изргадња фабрике за прераду дрвета и отварање
нових радних места. Градоначелник Новог
Пазара уручио је премијеру кључеве града и
статус почасног грађанина. На унутарстраначким изборима изабрали смо 10 председнка МО,
као и потпредседнике, секретаре и делегате за
изборну скупштину. Угостили смо начелника
Рашког управног округа, Небојшу Симовића,

директора Електросрбије, Срђана Ђуровића, и
чланове ИО за Рашки округ Даниела Туцаковића и Милана Марковића, који су дошли на
позив Николе Јоловића, председника ГО СНС
Нови Пазар и народног посланика. Разговарало се о ситуацији у Новом Пазару, незапослености, односу са коалиционим партнерима,
припремама за избор председника МО и ГО
Нови Пазар...

22. Ивањица

Омасовљено чланство
Повереништво СНС у Ивањици одржавало
је састанке по МО, чланство је омасовљено и
ојачано је једнинство. Изабрали смо председнике МО и припремамо се за изборну скупштину. Унутарстраначки избори били су одличан
показатељ да је ОО у Ивањици спреман за локалне изборе и да је у редове Странке уведена
добра организација.

23. Бајина Башта

Припреме за избор председника ОО
На унутарстраначким изборима изабрана су
32 председника МО и 35 делегата, а затим су
бирани и потпредседници и секретари МО. Припремамо се за изборну скупштину ОО Бајина Башта, на којој ће бити изабран и председник ОО.

24. Пећ-Гораждевац

Компјутер за Ивону
Директор О.Ш. „Јанко Јовићевић“ из Гораждевца, иначе председник ОО СНС Гораждевац,
покренуо је акцију набавке компјутера за ученицу Ивону Тодоровић, која живи у породици
са више деце и са само једном, очевом платом.
Компјутер је девојчици уручио секретар ОО
СНС Љубиша Миљановић, а радост је била још
већа јер се ово догодило испред васкршњих
празника.

25. Шабац

Решавање еколошких проблема
и подизање насипа
Државни секретари мр Стана Божовић и
Зоран Ђорђевић посетили су Шабац поводом
предстојећих избора за Савете МЗ у Мајуру.
Секретарка Божовић истакла је да ће Влада

Трговиште

СНС ИНФОРМАТОР 27/2015 | 17

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

Србија се бори да буде свој на своме

Прeдсeдник Републике Србиje, Тoмислaв Никoлић,
пoручиo je нa цeнтрaлнoj прoслaви двa вeкa Другoг српскoг устaнкa и Дaнa Вojскe Србиje у Тaкoву,
дa сe сaдa, кao и тaдa, Србиja бoри дa будe свoj нa
свoмe, дa сa свимa сaрaђуje и дa никoмe нe дoзвoли
дa oд нaс ствaрa свoje рoбљe. Цeнтрaлнa мaни-

фeстaциja пoчeлa je oдaвaњeм пoштe и пoлaгaњeм
вeнaцa нa спoмeник устaницимa у Тaкoву. Свeчaнoст
je oбeлeжиo и aтрaктивни eгзeрцир Гaрдe, кao и
примoпрeдaja 24 вojнe зaстaвe, кoje je прeдсeдник
Никoлић дoдeлиo jeдиницaмa рaнгa бригaдe Вojскe
Србиje.

СНС ПАНОРАМА
дати максималну стручну помоћ локалним самоуправама за решавање проблема у области
заштите животне средине и позвала прeдставнике локалне самоуправе на састанак у Министарство. Гости су обишли центар за истраживање „Зорка“, који је приватизован, а у којем
се налазе велике количине хемије, узорци на
којима су вршена истраживања и амбалажа
опасних хемикалија. Обишли су и стару депонију Дудара и Чевртије, део насипа уз Саву,
који је војска, заједно са грађанима, бранила у
прошлогодишњим поплавама. Државни секретар Ђорђевић обећао је да ће ускоро бити изграђен нов насип. Гости су посетили и успешно
предузеће „Зорекс“, а затим и говорили на трибини у Мајуру. Домаћини су им били народни
посланици Бобан Бирманчевић и Александар
Перановић, као и Душан Илић, члан Главног
одбора СНС.

26. Трговиште

Разговор са грађанима
ОО СНС Трговиште, заједно са својим суграђанима, обележио је Дан жена и Васкрс. На
штанду испред страначких просторија, наши
активисти делили су пригодне поклоне и разговарали са грађанима.

27. Дољевац

Обележен Дан планете Земље
Форум жена, на челу са координаторком
Сузаном Перић, организовао је бојење ва-

скршњих јаја у просторијама СНС, а затим и
поделу фарбаних јаја и „СНС Информатора“
у центру Дољевца. Форум омладине, на челу
са координатором Александром Вељковић, и
МО Пуковац, са повереником Марком Цветковићем, такође су делили фарбана јаја и „СНС
Информатор“ у Пуковцу, а оваква акција проведена је у и Шарлницу. Форум омладине и
Савет за популацију, бригу о деци и социјална
питања организовали су креативну радионицу
„Сачувајмо планету“ и дизајнирали флајере с
пригодним мотивима, које су делили грађанима на Дан планете Земље. Омладинци су поклањали и руже направљене од кеса за смеће,
које симболично указују на важност прописног
одлагања отпада.

28. Рума

Стижу инвеститори
На седници СО Рума усвојен је Елаборат о оправданости отуђења грађевинског
земљишта без накнаде у индустријској зони, у
корист француске команије „Хачинсон“, једног
од најпознатијих произвођача делова за аутоиндустрију, која из Пољске премешта свој производни погон у Руму, где ће се правити гумена
црева за расхладне уређаје и запослити 200
радника. „Поред смањења незапослености, у
општински буџет слиће се значајна средства
кроз порезе на зараду и имовину. Компанија
користи гас као енергент, што ће додатно повећати приходе ЈП Гас Рума“, нагласио је пред-

седник Општине, Слађан Манчић. При крају
је реализација инвестиције кинеско - данског
инвеститора „Еверест продакшн“ у фабрику
за производњу меморијске пене, а приводе се
крају и преговори са непалским прехрембеним конгломератом „Иновејшн груп“. Такође,
постоји интересовање и за куповину објеката у
власништву Општине, а низ компанија заинтересовано је за земљиште у радним зонама.

29. Уб

Помоћ за 63 тамнавска ратара
Стигла нам је нова донација Министарства
здравља, још један санитет за хитну службу
и две стоматолошке столице, најсавременије
линије са оптичким инструментима. Наставља се реконструкција нисконапонске мреже
у Општини Уб. Реконструкција улице Вука Караџића улази у завршну фазу, а асфалтирање
почиње почетком маја. У сарадњи са „Путевима Србије“, у овој грађевинској сезони биће
издвојено 200 милиона динара за асфалтирање
локалних путева. Завршен је први циклус ЕУ
програма помоћи поплављеним газдинствима,
а семенску робу добила су 63 тамнавска ратара. Очекује се завршетак изградње пешачког
моста на реци Уб.

30. Чајетина

Учвршћивање страначке структуре
Повереништво СНС наставља да ради на учвршћењу страначке инфраструктуре по МЗ. На
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Коцељева
изборима су у свим МО прошли су кандидати
Повереништва, што нам даје ветар у леђа да
наставимо са досадашњим темпом и да с правом очекујемо убедљиву победу на локалним
изборима. Омладина Странке је, као и сваког
месеца, имала низ акција. На васкршњем штанду у Чајетини окупило се доста активиста, који
су пролазницима делили фарбана јаја и „СНС
Информатор“.

31. Коцељева

Премијер на отварању моста
Одржани су унутарстраначки избори за МО,
на којима су изабрани председници, потпредседници, секретари и делегати за изборну
скупштину ОО. Премијер Александар Вучић
посетио је Коцељеву и присуствовао отварању
моста на магистралном путу Шабац–Ваљево,
који је био срушен током мајских поплава 2014.
Премијер Вучић посетио је и фабрику сокова
„Раух“, која је једна од најуспешних компанија
у овом делу Србије.

32. Панчево

Наћи ко је скривао податке
о неисправности воде за пиће
Одржани су избори за страначке органе у
МО у граду и селима Панчева, а за председника
ГО СНС Панчево изабран је народни посланик
Жељко Сушец, који је више година обављао
функцију повереника. ГО СНС најоштрије је
осудио вандализам и разбијање прозора на
просторијама Реформатске хришћанске црквене општине у Панчеву. Напредњаци Панчева
честитали су ромској националној заједници
Светски дан Рома. Жељко Сушец најавио је да
ће Одборничка група СНС предати иницијативу за одржавање ванредне седнице СГ Панчева
и затражио од истражних органа да се утврди
ко је одговоран за то што су, месец и по дана,
скривани подаци о технолошкој неисправности
воде за пиће.

33. Рашка

Бесплатна правна помоћ
Отворена је канцеларија за пружање
бесплатне правне помоћи, чиме ће се помоћи
социјално угроженим и расељеним особама.
Општина је издвојила око 1,4 милиона динара
за дотације удружењима особа са инвалидитетом. Расписан је конкурс за доделу пољопривредних средстава за за набавку стоке, засада
пољопривредних култура, механизације и опреме. Унутарстраначки избори проведени су у
21 МО. Омладинци СНС, поред штандова које
редовно одржавају, сакупљали су новац и ку-

Председник Томислав Николић и народни посланик Дејан Ковачевић на
свечаности поводом два века од подизања Другог српског устанка,
Дана Војске и Дана Општине Горњи Милановац
пили струњачу за особе са инвалидитетом, а
укључили су се и у пролећну акцију чишћења
града.

34. Смедерево

Камен темељац за три хале
Премијер Вучић, министар Сертић и градоначелница Аврамовић поставили су камен темељац за изградњу три хале у Индустријској
зони, које ће градити локална самоуправа и
италијански инвеститор, а у фабрици белгијске
компаније „Метех” отворили су нови производни погон. Градоначелница Аврамовић угостила
је представнике индијске железничке компаније „Рајтс“ и „Железнице Србије“, којима су
представљени планови за измештање железничког колосека и формирање триангла до будуће градске луке. Представници Организације
УН за храну и пољопривреду ФАО посетили су
Смедерево, у циљу пружања помоћи за 821
пољопривредника, који су претрпели штету у
прошлогодишњим поплавама. У оквиру амбуланте ДЗ у МЗ 25. Мај отворена је нова апотека.
У оквиру пролећног уређења града, Дирекција
за изградњу града, урбанизам и грађевинско
земљиште започела је радове на уређењу Дунавског парка. Доделом фестивалских награда,
завршени су 32. „Нушићеви дани“ у Центру за
културу.

35. Ваљево

Завршен изборни циклус
У оквиру ГО СНС Ваљево проведени су
унутарстраначки избори, а за председника
ГО СНС изабран је др Слободан Гвозденовић,
досадашњи повереник. Др Гвозденовић је, на
позив Владе Костића, председника ОО СНС
Лајковац, посетио Лајковац, и са страначким
колегом разменио утиске о унутарстраначким
изборима, који су били одржани 23. априла
у оба одбора. Закључено је да је јединство
Странке на првом месту и да само пожртвованошћу и добрим решењима можемо ићи
напред.

36. Аранђеловац

Војни лекари бесплатно прегледали
мештане
Војска Србије, у сарадњи са Општином
и Здравственим центром, организовала је
бесплатне прегледе мештана у МЗ Брезовац.
Ово је четврта акција припадника Војске, после
акција у МЗ Копљари, Буковик и Раниловић.
Општински Савет за безбедност саобраћаја,
у сарадњи са локалном самоуправом и „Метропаркингом“, поделио је 3.000 флајера са

порукама чији је циљ спречавање саобраћајних незгода. Представници Економског кокуса Скупштине Србије одржали су седницу у
Аранђеловцу, на којој су се детаљно упознали
са потенцијалима и проблемима нашег краја.
Представници Јужноморавске регије посетили
су Општину Аранђеловац, где су их дочекали
председник Бојан Радовић и чланови локалне
самоуправе, а затим су обишли Техничку школу „Милета Николић“, парк Буковичке бање,
пећину Рисовача и спомен комплекс у Орашцу.
У Дому омладине одржан је васкршњи сајам
уникатних рукотворина.

37. Горњи Милановац

Четири пројекта Културног центра
Председник Томислав Николић, народни
посланик Дејан Ковачевић и чланови нашег
ОО присуствовали су централној свечаности поводом обележавања два века од подизања Другог српског устанка, Дана Војске
Србије и Дана Општине Горњи Милановац,
која је одржана у Такову. Јавно предузеће
за изградњу вршило је припреме за прославу, а радови на уређењу паркова, улица
и зелених површина завршени су пре рока.
Министарство културе ће са 850.000 динара
помоћи реализацију четири пројеката Културног центра - Трећи међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“, редовни
галеријски програм, реализацију 22. ликовне колоније „Мина Вукомановић Караџић“ и
прву фазу Међународног бијенала уметности минијатуре.

38. Србобран

Боре Кутић нови председник ОО
Након избора делегата и одржавања изборне скупштине, и изабраних председника МО
Боре Кутић изабран је за новог председника
ОО СНС Србобран. Изборној скупштини присуствовали су Дамир Зобеница, посланик у
Скупштини АП Војводине и потпредседник ИО
СНС, Ђорђе Миличевић, члан ИО СНС, проф.
Зоран Милошевић, начелник Jужнобачког округа СНС, Саша Тодоровић, градоначелник
Сомбора, и покрајински посланик Радомир
Кузмановић.

39. Бачка Топола

Пошумљавање и чишћење излетишта
Чланови ОО СНС, Удружења „За бољу Бачку Тополу“ и Форума жена учествовали су у
акцији фарбања васкршњих јаја. У оквиру обележавања Дана планете Земље, у организацији
МО СНС Мали Београд и Удружења грађана
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40. Неготин

Уређење атарских путева
У 19 МЗ санирани су атарски путеви, значајни
због обављања радова у пољу. За ове намене из
буџета Општине издвојено је 10 милиона динара, а упоредо се чисте сеоске депоније. У неколико МЗ решен је и проблем водоснабдевања.
Ускоро ће почети радови на проширењу или
реконструкцији сеоских домова културе, зграда МЗ и канализације, вредни око 25 милиона
динара. Мештани Смедовца, кандидати СНС
за Савет МЗ, у којој живи седамдесетак људи,
организовали су акцију чишћења и сређивања
центра села. Савет МЗ планира да, уз помоћ локалне самоуправе, уреди и обале потока које су
оштећене у поплавном таласу.

41. Краљево

Завршавамо изборни процес
У оквиру унутарстраначких избора, изабрано је 60 председника МО и 109 делегата. На
изборној скупштини биће изабран председник
ГО СНС Краљево. Избори, који због недостатка кворума, нису одржани у три месна одбора,
биће поновљени 4. маја.

42. Ћићевац

Трибина „Борба притив корупције“
ОО СНС Ћићевац организовао је трибину
„Борба против корупције“, а гости-предавачи
били су Никола Јеленковић и Угљеша Мрдић.
Познати наивни уметник Зоран Анђелковић,
заједно са најмлађима, осликавао је васкршња
јаја у просторијама ОО СНС Ћићевац. Министар Братислав Гашић обишао је радове на
деоници пута Горња Лучина-Маћија и радове
у Железничкој улици у Ћићевцу. Министар је
мештанима обећао подршку и помоћ у решавању проблема у Општини.

43. Зрењанин

Долазак нових инвеститора
На седници Скупштине града Зрењанина,
шест инвеститора добило је могућност да купи
земљу на подручју наших индустријских зона
и тако отвори 300 нових радних места у првом налету, најавио је градоначелник Чедомир
Јањић. На изборној скупштини ГО СНС Зрењанин, Горан Кнежевић једногласно је изабран
за председника ГО. Том приликом, гости су
нам били председник ИО, Радомир Николић, и
потпредседници Главног одбора СНС, Никола
Селаковић и Игор Мировић.

44. Кучево

Донације за Дом здравља
ПУ „Лане“отворила је још један објекат за
најмлађе у Раброву. Кучевачка библиотека
обележила је Међународни дан дечије књиге.
Лабораторија ДЗ добила је нову центрифугу,
вредну близу 4.000 евра, а мештанин села Дубока, Светомир Пљештишевић, донирао је ДЗ
нову веш машину. Поводом Васкрса, Центар за
културу организовао је изложбу васкршњих
јаја, такмичење плесних парова, наступ фолклорних ансамбла... Центар за културу, та-

кође, организовао је и бесплатан почетни курс
немачког језика. Након замене крова, реновиране су просторије Дома културе у Каони. На
седници Штаба за ванредне ситуације разматране су мере превенције за заштиту од пожара, поплава и клизишта. Уређењем простора
око Дома културе у Волуји, почели су радови
на изградњи дечије играонице. У Београду је
одржан Међународни сајам Renexpo Western
Balkans и конференција о обновљивим изворима енергије и енергетске ефикасности, на
којој је Општина Кучево, заједно са општинама Краљево, Врбас и Пирот, одабрана као
да пример добре праксе. На другој изборној
скупштини ОО СНС, Новица Јаношевић једногласно је за изабран председника.

45. Нови Бечеј

Велико пролећно чишћење
Саша Максимовић једногласно је изабран за
председника ОО СНС Нови Бечеј, на изборној
скупштини. Чланови МЗ Нови Бечеј, под окриљем СНС, уредили су приобаље реке Тисе.
Активисти су поправљали клупице, канте за
смеће, дечије игралиште... У току су радови на
изградњи чврстих атарских путева. Први километар ради се на приступним линијама према
Матејском броду, Шимуђу и Ћесарском бунару,
а радови ће се наставити и у другим деловима
Општине. Великом пролећном чишћењу одазвало се више стотина грађана.

46. Прибој

Општинска андроид апликација
Тениски клуб „Прибој 1880“ почео је са
тренинзима деце предшколског, школског и
средњошколског узраста, на теренима који су
донација Фондације Новака Ђоковића. Накнада за рад тренера је 1.000 динара месечно,
за два тренинга седмично, што је најјефтиније
у Србији. Потписан је уговор којим је држава
преузела део имовине ФАП-а, који ће унети у
ново предузеће, које ће формирати са стратешким партнером, чиме се чине нови кораци
за привреду Прибоја, истакао је државни секретар Драган Стевановић. Одржана је завршна презентација за медије поводом пуштања
андроид апликације за читање вести са званичног сајта Општине Прибој и пријављивање
комуналних, инфраструктурних и инспекцијских проблема. Једногласном одлуком делегата на изборној скупштини, за председника
ОО СНС реизабран је Лазар Рвовић, досадашњи председник ОО и председник Општине
Прибој.

47. Житиште

Нова радна места
На основу Јавног позива послодавцима за
доделу субвенција и отварање нових радних
места, а на основу предлога локалног Савета за
запошљавање, председник Општине потписао
је уговоре са послодавцима који су добили субвенције од по 300.000 динара за сваког новозапосленог, чиме је 16 радника добило посао.
Одржани су унутарстраначки избори у свим
МО и изборна скупштина, на којој је за председника ОО изабран Митар Вучуревић.

48. Алексинац

Санација пута оштећеног у клизишту
По налогу Штаба за ванредне ситуације,
алексиначко Предузеће за путеве санира сеоски пут у Вукањи, који је оштећен у клизиштима
током мартовских поплава. Радови се изводе

на око 150 метара, а обухватају насипање пута,
израду пропуста и дренажних канала.

49. Бољевац

Награда за наплату пореза
У оквиру пројекта „Општински економски
развој у Источној Србији“, који спроводи Савезно министарство Немачке за сарадњу и
развој и Швајцарска агенција за развој и сарадњу, коју имплементира Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ), Општина
Бољевац освојила је прво место и оцењена је
као најуспешнија у наплати пореза на имовину
локалних самоуправа. Општина је тиме освојила награду од 333.000 евра, које ће утрошити
на инфраструктурне пројекте за развој локалне привреде, унапређење енергетске ефикасности, учешће у суфинансирању прекограничних пројеката... Током априла, завршено је
асфалтирање улице Солунских бораца, а наставља се уређење атарских путева у Оснићу и
Оснић Букову. У оквиру унутарстраначких избора, изабрани су председници, потпредседници и секретари МО, као и делегати за изборну
скупштину.

50. Сремска Митровица

Нови производни погон
ОО СНС Сремска Митровица био је домаћин Главног одбора СНС, а поводом Васкрса, организовали смо поделу 2.000 васкршњих јаја на четири локације. Почели
су припремни радови на адаптацији Месне
индустрије „Митрос“. Издата је грађевинска дозвола за изградњу производног погона немачкој компанији „MC BauchemieBottrop“. Обележени су Светски дан Рома и
Дан планете Земље. У оквиру прекограничног пројкета Хрватска-Србија „Стварање
друштва без отпада“, чији носилац је JKП
„Комуналије“, постављена су мини еко-острва на седам локација. Започети су радови
на изградњи Сигурне куће. Делегација САНУ
посетила је градску управу. Амбасадор Руске
Федерације, Александар Чепурин, посетио
је Градску кућу. Уз помоћ градске управе, ТВ
„Прва“ и емисија „Радна акција“ обновила
је кућу породице Бранковић из Мачванске
Митровице. Организација Blazing to Serbia
из Велса посетила је наш град и уручила
поклоне за ЖФК „Сремице“ и социјално угрожене породице у Мачванској Митровици
и Кузмину.

51. Бачка Паланка

Унапређење локалне самоуправе
Министарка Кори Удовички била је гост
наше Општине, а са њом су разговарали и
председници осталих локалних самоуправа
из Јужнобачког управног округа. Домаћини
скупа били су начелник Јужнобачког округа,
проф. др Зоран Милошевић, и председник
Општине, Александар Ђедовац, а разговарало
се о томе како Министарство може да помогне лакши и бржи рад локалних самоуправа.
Председник Ђедовац посетио је Параге, где
се реконструише водоводна мрежа и адаптира
Дом културе, за шта је из општинског буџета
издвојено више од пет милиона динара. На изборној скупштини ОО СНС, где су гости били
Иван Бошњак, државни секретар у Министарству привреде, и Бата Симић, члан Главног
одбора СНС, за председника ОО реизабран је
Александар Ђедовац.

Наставак на 24. страни

„За развој нашег села Малог Београда”, организована је садња око 100 садница сибирског
бреста, чланови МЗ Бачка Топола, у сарадњи
са више цивилних организација, чистили су
околину Бачкотополског језера, док је МЗ Панонија, у сарадњи са МО СНС Панонија, организовала сређивање Панонског пикника пред
Првомајски уранак и Марковданске сусрете
деце и песника.
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Народна скупштина

ВЕСТИ
Народна банка

Враћа се штедња у динарима
Г

увернер НБС, Јоргованка Табаковић, каже да је динар ојачао, али да је задатак
НБС да спречи превелике осцилације курса у оба смера. „То доследно чинимо
свима мерама, па и интервенцијама на међубанкарском девизном тржишту. Иако не
циљамо ниједну нумеричку вредност курса, разлози који утичу на осцилације курса
су такве природе да НБС не сме да буде пасивни посматрач. НБС је учинила све да
штедња у динарима буде први избор. Ниска инфлација и стабилна инфлаторна очекивања иду у прилог томе, али свака одлука мора бити лична.

Састанак са
председницом
руског Савета
Федерације

Председница Скупштине Србије,
Маја Гојковић, састала се са председницом руског Савета Федерације, Валентином Мативијенко. На том састанку,
потписан је споразум о међупарламентарној сарадњи Београда и Москве.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
Европске интеграције

Помоћ Србије за
Украјину
Министарка Јадранка Јоксимовић
учествовала је у Кијеву на Међународној
конференцији за подршку Украјини, где
је у име Владе Републике Србије донирала једнократну помоћ од 100.000 евра.

Правда

Сарадња са
Мађарском
Министри правде Србије и Мађарске, Никола Селаковић и Ласло Трочањи, потписали
су Меморандум о сарадњи у области правосуђа и процесу придруживања Србије Европској унији у погледу поглавља 23 и 24.

Полиција

Ускоро нови
Закон о полицији

М

инистар Стефановић рекао је да ће
предложити Скупштини Србије нови Закон о полицији: „Ове године предложићемо
нови Закон о полицији, који ће нам омогућити боље распоређивање полиције у полицијским управама, каријерно напредовање, бољу контролу рада и све што ће чинити да полиција
буде ефикасна и ближа свом народу и заједници“.

Здравље

Министар завештао
органе
Министар здравља, Златибор Лончар, завештао је своје органе, и истакао да је потпуно
природно да се, као лекар и хуманиста, залаже
се за овај хумани чин. Он је позвао и друге
грађане Србије да завештају органе.

Саобраћај

Испуњени
сви услови за
летове до САД

П

отпредседница Владе и министарка Зорана Михајловић
каже да су испуњени технички услови за директне летове
између Србије и САД и да се нада да ће до њих доћи што пре.
Она је, заједно са амбасадором САД, Мајклом Кирбијем, формално парафирала Споразум о ваздушном саобраћају између Влада
САД и Србије. „Посебно ми је драго да је Америчка федерална
ваздухопловна администрација сврстала Србију у категорију првог реда. То у ваздухопловству значи безбедну земљу која може
да аплицира за директне летове“, истакла је министарка.

Одбрана

Подигнут
ниво борбене
готовости
„Србија је подигла ниво борбене готовости и спремна је, заједно
са осталим безбедносним структурама, да брани територијални
суверенитет и интегритет“, поручио је министар Братислав Гашић, током обиласка базе Цворе, на граници са Македонијом.
Овај најистуренији пункт између Прешева и границе са Македонијом, Гашић је обишао заједно са директором ВБА, Петром
Цветковићем, командантом копнене војске, генералом Милосавом Симовићем, директором БИА, Александром Ђорђевићем,
замеником команданта Жандармерије, Илићем, и начелником
ПУ Врање, Слађаном Велиновићем.

Спорт

Вишеструка корист од
новог закона
Министар Вања Удовичић каже да нови Закон о спорту
доноси бројне новине. „Тешко је рећи да ли је важније то што
ће нови закон регулисати област рекреативног и професионалног бављења спортом, или што ће регулисати област која
се односи на бављење спортом деце. Важно је и то што ће
регулисати уговоре, понашање спортских савеза и недолично
понашење на трибинама”, истакао је Удовичић.
Припремила Верица Сокић
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Преполовљен дуг Београда

П

осле првих годину дана функционисања градске власти у
Београду, остварени су одлични резултати на свим пољима, међу
којима је најважније то што је преполовљен дуг Града и што у скорије
време неће бити нових задуживања.
„Финансијска ситуација је тешка,
ове и следеће године Београд ће
враћати од 60 до 80 милиона креди-

- Бивша власт оставила је
иза себе велике дугове и
низ промашених инвестиција. Примењујемо тешке
мере штедње, јер само тако
можемо да враћамо дугове
и опорављамо Беорад
(Синиша Мали)

Уштеде на сваком кораку
Актуелна градска власт укинула је и измишљене услуге, које је увела власт
Демократске странке. Тако је, само на укидању ПР и адвокатских и консалтинг
услуга, остварена уштеда од око 150 милиона динара годишње.
Возни парк је смањен за једну трећину, и са 908 возила прешло се на 263 возила, чиме се годишње штеди 110 милиона динара.
„То су били непотребни трошкови, а ми желимо да покажемо да можемо да
штедимо, да пођемо од себе и да будемо одговорни, рационални и да обезбедимо да град поптуно другачије изгледа и функционише. Водимо одговорну политику и нећемо да лажемо било кога да пара има. Пара, нажалост, нема и то није
наша кривица, већ кривица оних из претходног периода који су се бахато понашали, а ми сада морамо с тим да се суочимо“, наглашава градоначелник Мали.

та, и зато нема места за ново задуживање. Од 2017. године нагло ће
пасти ануитети које треба да плаћамо, а ове и следеће године, кроз
уштеде, треба да вратимо из реалних
извора све те кредите. Тек после
тога, од 2017. године, моћи ћемо да
отворимо Београд године за нове
инвестиције“, наводи градоначелник
Синиша Мали, који је више од годину
дана на челу тима људи у локалној
самоупрви, посвећених решавању
нагомиланих проблема и побољшању

- За само годину дана,
преполовили смо дефицит,
који је износио више од
20 одсто, и смањили
укупне обавезе за 138
милиона евра. Дугови нису
репрограмирани, већ да
их Град враћа без узимања
иједног динара новог
кредита
(Синиша Мали)

квалитета живота грађана.
„Затекли смо катастрофалну ситуацију, бивша власт оставила је иза
себе велике дугове и низ промашених инвестиција, попут подземних
контејнера. Примењујемо тешке мере
штедње јер само тако можемо да
враћамо дугове и опорављамо Град.
За само годину дана, преполовили
смо дефицит, који је износио више
од 20 одсто, и смањили укупне обавезе за 138 милиона евра. Веома је
важно то што дугови нису репрограмирани, већ да их Град враћа,
без узимања иједног динара новог
кредита“, истакао је градоначелник
Београда.
Према његовим речима, актуелна
власт је буџету приступила на другачији и рационалнији начин – троши
се само онолико колико се заради.
„Желимо да будемо одговорнији и
рационалнији и први пут након 2007.
године град Београд се неће задуживати, неће узети ниједан једини
динар нових кредита, већ ће се све
финасирати из текућих средстава“,
каже Мали.
Иначе, претходна градска власт
планирала је нереалне приходе, а
онда је, на основу њих, планирала и трошкове које је остварила у
целости. Због тога је Београд само
у 2013. години остао дужан око
120 милона евра разних обавеза за
социјална давања, труднице, породиље, субвенције Инфостану...
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Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митровице

Отворили смо
4.000 нових
радних места
До сада је 16, што домаћих, што страних компанија уложило
средства у наш Град
Највише инвеститора стигло из САД, Немачке, Аустрије
Отворено 4.000 радних места у производњи
„Купер-Стандард“ и по старом закону добио грађевинску
дозволу за само 13 дана
Амерички „Итон“ тренутно запошљава готово 1.000 радника

Л

окална самоуправа у Сремској
Митровици добила је два признања „Financial Timesa“, који је
овај град видео као врхунско место за
улагање. У последњих неколико година,
у град је стигло много домаћих и страних
инвеститора, а отворено је око 4.000 радних места. Недавно је и аустријска компанија „Герлингер“ преузела месну индустрију „Митрос“. Бранислав Недимовић,
градоначелник Сремске Митровице, за
„СНС Информатор“ објашњава да је један
од статусних симбола Сремске Митровице, у другој половини прошлог века, била
управо ова компанија.
- Индустрија меса је имала, у неким
тренуцима, и преко хиљаду радника, али
је доживела најцрњу судбину, проистеклу
из лоше приватизације. Један од брендова
ових крајева, за кратко време, дошао је до
банкрота. Тада се пред локалну администрацију поставио нимало лак задатак да
нађе инвеститора који ће обновити производњу месних прерађевина и упослити

- Најважније је да поставите
циљ и да проверене методе
примените на своју општину. Посао привлачења
инвеститора не трпи експериментисања и испразна обећања. Људи улажу
велики новац и најважније
је да нема лагања и да у локалној самоуправи стекну
поузданог партнера
(Бранислав Недимовић)
што већи број радника. Како наш народ
каже, у сваком злу има и понеко добро,
тако се у јеку прошлогодишњих мајских
поплава појавио и аустријски „Герлингер“.
Иако је ситуација око борбе са воденом
стихијом трајала, одржан је први састанак на ком је овај инвеститор презентовао

своје планове. После вишемесечних преговора и борбе локалне администрације
са вишедеценијским имовинско-правним
нерешеним статусом „Митроса“, крајем
прошле године, Сремска Митровица је
добила новог инвеститора - „Герлингер“.
Значај овог гиганта у месној индустрији
не огледа се само у поновном покретању
производње, већ у чињеници да ће преко
600 радника поново добити посао. Рефлексије деловања ове компаније биће
несумњиве за читав регион, јер ће прерада од преко 1.000 комада свиња дневно
довести до пуњења старих сточних капацитета и градње нових.
Незапосленост у Сремској Митровици је испод просека у Србији. Како
сте то постигли?
- Период транзиције довео је Сремску Митровицу до тога да је 2006. године било готово 37 одсто незапослених.
Вероватно да смо у том тренутку били
један од рекордера Србије. У том тренутку, пред градском администрацијом
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- Значај „Герлингера“
није само у поновном
покретању производње,
већ у чињеници да ће
преко 600 радника поново добити посао и да ће
прерада више од 1.000
комада свиња дневно
довести до пуњења старих сточних капацитета
и градње нових
(Бранислав Недимовић)

Бранислав Недимовић са сараднцима током обиласка
индустријске зоне у Сремској Митровици

нашла су се два пута: први, да немо посматра завршетак лоших приватизација, и
други, да узме ствари у своје руке и, користећи алате познате у свету, унапреди
систем привлачења страних инвестиција,
као модел решавања проблема незапослености. Било је пуно посла, од креирања
индустријских зона, регулисања правног
статуса земљишта, инфраструктурног и
урбанистичког опремања локација, до
промоције потенцијала потенцијалним
инвеститорима. Биле су потребне три до
четири године да се цео процес заврши,
али кад желиш успех, и чуда су могућа.
Које су најзначајније инвестиције
стигле у Сремску Митровицу?
- До сада је 16, што домаћих, што страних компанија уложило средства у наш
Град. Од инвеститора тренутно су најзаступљеније компаније из САД, Немачке,
Аустрије... Ове компаније су у протеклих
седам година отвориле више од 4.000
радних места у производњи, што представља основ одрживог развоја. Најпознатије
сигурно су „Купер-Стандард“, „Вахали“,
„Лувата“, али свака од њих има посебно
место у развоју нашег Града. Примера
ради, амерички „Итон“ тренутно запошљава готово 1.000 радника.
Ваша локална самоуправа добила је
неколико знајачних европских признања са аспекта услова за инвеститоре. Како треба да се понаша управа
општине или града да би имала такве
резултате?
- Најважније у овом послу је да јасно
поставите циљ где желите да стигнете и
да проверене методе примените на Вашу
општину. Посао привлачења инвеститора не трпи експериментисања и испразна обећања. Људи улажу велики новац и

најважније је да нема лагања и муљања
инвеститора, и да они у локалној самоуправи стекну искреног и поузданог партнера. Увек треба изнети праве чињенице
пред њих, ма колико некад болело. Наше
активности препознали су многи који се
баве инвестицијама у свету, али свакако
да два признања „Financial Timesa“, који је
Сремску Митровицу видео као врхунско
место за улагање импонују и дају додатни
стимуланс.
Колико се у Сремској Митровици
чека на грађевинску дозволу и колико је значило увођење Е-управе?
- Ако Вам кажем да је амерички „Купер-Стандард“ и по страром Закону
добио грађевинску дозволу за 13 дана,
онда ће Вам бити јасно колико брзо и
ефикасно настојимо да опслужимо улагаче. Уредили смо урбанистичке планове и сад је лако одговорити високим
стандардима. Нови Закон и решења која
иду у прилог Е-управе требало би да
препороде српску привреду у сегменту
издавања дозвола.
На којим пројектима тренутно радите?
- У овом тренутку највише времена иде
нам на праћење инвестиције „Герлингера“, која би требало да се оконча до јесени. Активни смо на пословима развоја
генетског материјала за потребе фарми
свиња, јер ће сигурно много наших људи
узгајати свиње за потребе аустријског
кланичара. Некако се точак историје окреће, јер је почетком прошлог века овај
крај био познат по извозу свиња у АустроУгарску, и био је бренд. Пољопривредна
производња и прерађивачка индустрија
требало би да буду мотор развоја нашег
Града и региона.
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СНС ПАНОРАМА
Министар Братислав Гашић и државни секретар Драган Стевановић у посети Сурдулици

52. Петровац на Млави

Брига о младима
Честитајући студентима њихов дан – 4. април, Стефан Јовановић, председник Омладине
ОО СНС и помоћник председника Општине,
истакао је да је задатак Општине да побољша
стандард студената. Петровачки напредњаци
једногласно су, на изборној скупштини, изабрали Душка Нединића за председника ОО
СНС Петровац на Млави.

53. Бач

Нови председник ОО
У свим МО завршени су унутарстраначки избори, изабрано је седам председника, а на изборној скупштини за председника ОО изабран
је Драган Сташевић, досадашњи повереник
и председник Општине Бач. Према његовим
речима, ОО СНС Бач окренуће се санирању
стања, довођењу нових инвеститора, развоју
Општине и унапређењу рада Странке.

54. Сурдулица

Повратак војске у касарну „Власина“
Потпредседник Главног одбора СНС, Братислав Гашић, и Драган Стевановић посетили
су ОО СНС Сурдулица. Министар Гашић навео
је да Министарство одбране планира повратак
припадника Војске у касарну „Власина“, чиме
ће се оживети овај крај. Гашић, свестан проблема са којима се сурдулички напредњаци суочавају, изразио је велико задовољство радом и
залагањем активиста на локалном нивоу.

55. Врање

Нова енергија у врањском одбору
Министар Братисалав Гашић посетио је
врањске напредњаке, компанију „Јумко“ и касарну која је срушену у НАТО бомбардовању,
и том приликом поручио: „Задовољан сам што
се, после распуштања врањског одбора, Странка консолидовала и што се виде јединство, одлучност и слога. Догодио се велики преокрет
када је актом председника Странке, Александра
Вучића, вођење одбора поверено Славиши Булатовићу и Горану Николићу, који су за кратко
време урадили одличан посао. Сада се види
нова енергија која може да покрене талас промена. Странка делује спремно пред унутарстраначке изборе и освајање локалне власти. Важно
је да будемо сложнији него икад, јер једино тако
можемо да победимо политичке противнике“.
Програмом за решавање вишка запослених за
2015, исплаћено је више од једне милијарде динара за „Симпо“ из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а затим
је „Симпо“ потписао и уговор са хотелом „Хилтон“ у Подгорици, вредан 4,5 милиона евра.
Министарство привреде, залагањем државног
секретара Драгана Стевановића, издвојило је за

Врање

реконструкцију платоа у Врањској Бањи више
од три милиона динара. Поводом светског Дана
здравља, МО Оџинка, у сарадњи са ЗЗЈЗ Врање
и Удружењем „Дијабетес Врање“, организовао
је превентивно мерење крвног притиска и шећера, и предавање „Како сачувати здравље“. Савет
за спорт и омладину СНС организовао је добровољно давање крви.

56. Бор

Планови за Коридор Исток
Одржан је састанак са представницима словеначке фирме „ESOTECH“ у вези са пијаћом
водом. Борска туристичка организација је на
Сајму туризма у Нишу презентовала целокупну
туристичку понуду. Одржан је састанак на тему
изградње мултимодалног саобраћајног коридора – Исток, коме су присуствовали саветник
у Влади, Драган Вранић, начелници Борског,
Зајечарског и Браничевског управног округа,
председници и представници општина. Приликом посете МЗ Бучје, председник Општине
обећао је да ће једном недељно мештанима
бити обезбеђен аутобуски превоз до Дома
здравља у Бору. За пољопривреднике је из
општинског буџета издвојено 20 милиона динара. Општину Бор посетила је делегација из
румунских општина Свињица и Турн Северин,
а разговарало се о пројектима прекограничне
сарадње. Чланови ОО СНС делили су васкршња
јаја испред просторија нашег одбора и у Општој
болници. У ДЗ отворено је Развојно одељење за
децу са психичким и моторним поремећајима и
генетским болестима. РТБ „Бор“ обезбедио је
грађевински материјал за реновирање ургентне службе Опште болнице. Одржан је састанак
представника локалних самоуправа Бора, Мајданпека, Неготина и Кладова, МУП-а и инспекцијских служби у циљу смањења рада на црно.
Завршена је пумпна станица у насељу Манастириште села Злот, која ће снабдевати водом 36
домаћинстава. У току је уређење школа у Брестовцу и у Злоту.

57. Сомбор

Здравствени прегледи
Савет за здравство СНС подржао је акцију
превентивне контроле здравља становника
Риђице, мерења крвног притиска и шећера у
крви. Акцији се одазвао велики број мештана, који су имали прилику да се консултују са
медицинским особљем. Председник Савета за
здравство и градски већник, прим. др Зоран
Парчетић, најавио је да ће, због велике заинтересованости грађана, бити организовано још
сличних акција.

58. Пећинци

Помоћ за најмлађе
Општинско веће одобрило је исплату једнократне помоћи породицама чије су бебе рођене током 2015. Породица сваког новорођеног
детета добија 40.000
динара за куповину
најосновнијих ствари, а
од када је СНС на челу
Општине ова помоћ је
удесетостручена. Породицама са близанцима
локална самоуправа финансира боравак једног
детета у вртићу, као и

боравак у вртићу трећег детета у породици. Поред тога, Општина Пећинци издваја средства за
субвенционисање ђачког и студентског превоза, стипендира најуспешније студенте, награђује
носиоце Вукове дипломе и ученике генерације, а
сваки ученик четвртог разреда на поклон добија
компјутер. Веће је донело и одлуку о финансирању ужине за 37 ученика слабог материјалног
стања у О.Ш. „Слободан Бајић-Паја“.

59. Беочин

Завршени избори, одржано предавање
У присуству контролора и високих функционера СНС, одржани су избори у свих 10 МО, и
изабрани су председници и делегати изборне
скупштине. Једногласном одлуком свих 30 делегата, за председника ОО СНС Беочин изабран
је досадашњи повереник Митар Милинковић.
Одлични потези Милинковића, радна атмосфера и осећај сигурности, који сада владају у ОО,
опредлили су многе, па и одборнике и већи део
чланова ДСС да пређу у редове СНС, тако да
наша Странка сада броји 13, од 29 одборника у
СО. Имамо преко 400 нових учлањења, а млади
активисти почели су да се ангажују у саветима.
Савет за здравство и социјалну политику, који
води др Вера Радосављевић, одржао је предавање „Шећерна болест и како је пребродити“, а
више од 60 грађана проверило је ниво шећера
у крви.

60. Ужице

Италијани стигли у Севојно
Филијала НСЗ расписала је десет јавних
позива намењених послодавцима и незапосленима, и за сада доделила 58 субвенција
за самозапошљавање. Ужице је 22. локална
самоуправа у Србији која је потписала Европску повељу о родној равноправности. Градско
руководство уложило је два милиона динара
у реконструкцију пешачке стазе, од старог
Железничког моста према Стапарима. ЈКП
Водовод потписао је уговор са Републичком
дирекцијом за воде, у вредности од 23,5 милиона динара, за израду пројеката за реконструкцију Фабрике воде и асанацију језера
Врутци. Ужице је од Министарства омладине
и спорта добило 1,1 милион динара за пројекат „Живимо здраво и безбедно“. Реализовали
смо акцију пролећног чишћења и прикупљања
рециклабилног отпада „Дан за Планету, три за
Ужице“. Дневни боравак за децу са сметњама
у развоју добио је сензорну собу. Италијанска
компанија „Фамот“, која производи делове
за аутомобиле и топлотне пумпе, у Севојну
је инсталирала првих седам машина. Очекује
се запошљавање 15 радника у првој фази, 35
у другој и 100 у завршној фази. Град Ужице определио је 800.000 динара за подршку
пројектима за омладину. Први пут се у нашем
граду одржава манифестација „Мај месец математике“.

61. Александровац

Подела „СНС Информатора“ и разговор
са грађанима
На градском тргу делили смо „СНС Информатор“ и црвену боју за фарбање јаја. Наше
окупљање изазвало је велику пажњу и имали смо више стотина посетилаца штанда, а
са грађанима су разговарали и функционери
Странке. Одржали смо састанке више савета и
МО. Одржали смо унутарстраначке изборе и у
свим МО изабрали ново руководство.
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62. Пландиште

Александровац
66. Крагујевац

Животне намирнице за најугроженије
Након избора у МО, председници МО и делегати одржали су изборну скупштину, на којој
је за председника ОО СНС Пландиште једногласно изабран Јован Репац. Скупштину је увеличао
начелник Срењобанатског управног округа,
Душан Шијан, затим Драган Вукојичић и гости
из привредног и политичког живота Општине.
У просторијама школе у Пландишту одржано је
Македонско вече, којем је присуствовао и амбасадор Републике Македоније. Наставили смо да
прикупљамо помоћ за најугроженије суграђане.
После МЗ Купиник и Велики Гај, основне животне намирнице добило је двадесетак најугроженијих породица у МЗ Марковићево.

63. Велико Градиште

Изабран нови председник ОО
На изборној скупштини, једногласном одлуком делегата, Златко Шуловић изабран је за
председника ОО. Шуловић се захвалио на подршци, рекао да му је част што је део тима који
Србију чини бољом и нагласио да нам је свима
циљ бољи животни стандард становника наше
Општине и целе Србије. Према његовим речима,
нико од чланова Странке неће моћи да ставља
лични интерес испред интереса грађана.

64. Кикинда

Награда за одрживи развој
У оквиру акције „За бољу Кикинду“, одржано је такмичење у кувању рибље чорбе, манифестација која је означила крај велике априлске акције уређења излетишта. Заједно смо
очистили Старо језеро, Велики парк, Симићев
салаш... У групи 16 општина и градова овог региона, добитника повеље „Лидери одрживог
развоја 2015“, нашла се и Општина Кикинда.
Награда је уручена Павлу Маркову, председнику Општине, на свечаности коју је организовао Централноевропски форум за развој
- ЦЕДЕФ, независна експертска организација
која се залаже за енергетску ефикасност, обновљиве изворе енергије и заштиту животне
средине. Наша Општина на овим пољима има
озбиљне планове, а неки су већ реализовани,
попут соларне електране. Радимо на пројекту
ветропарка, а планира се експлоатација геотермалних вода и изградња електране на биомасу.Александар Чепурин, амбасадор Русије,
уручио је златне медаље Руске Федерације
тројици Кикинђана, борцима Другог светског
рата, Здравку Љиљку, Лазару Удицком и Богдану Видицком.

65. Вршац

Велика акција чишћења
Покрајинска посланица СНС и председница
Покрајинског одбора за равноправност полова,
Стојанка Лекић, посетила је ОО СНС у Вршцу
и дала пуну подршку активностима Уније жена
нашег одбора. Посланица Лекић посетила је и
Градску кућу, где је разговарала са женама из
одборничких група у СО Вршац и заложила се
за јачање женске парламентарне мреже у нашем
граду. Општина Вршац и Милош Васић, члан
Већа задужен за екологију, организовали су акцију чишћења и уређења Вршачког брега, којој
се одазвало 250 Вршчана. Чистило се степениште, видиковац код Црквице, плато код цркве Светог Теодора, амфитеатар, стазе здравља,
плато код инфо центра, простор око Вршачког
замка, Црвеног крста и Планинарског дома.

Борба за инвестиције
Градоначелник Радомир Николић разговарао је са радницима „Шумадија сајма“, који од
краја прошле године нису примили плате, јер је
рачун предузећа у блокади. Договорено је да
се блокада финансијски санира, да се исплати једна плата, омогући овера здравствених
књижица, али и да се започне и озбиљан рад
на реконструкцији предузећа. Градоначелник
Николић разговарао је и са представницима
„Нискоградње“, како би се нашло решење за
раднике чији су уговори истекли и нису обновљени, а дугује им се неколико плата. Градоначелник Николић и Талал Ахмед Али, председник Баракат Палас групе, са седиштем у
УАЕ, потписали су Протокол о сарадњи, у циљу
реализације инвестиционих пројеката. Реч је
о компанији која се бави нафтом, златом, аутомобилима, изградњом. У циљу обнављања
пословне сарадње Србије и Хрватске, Крагујевац је угостио делегацију Амбасаде Хрватске и
Хрватског пословног клуба. Представници 11
компанија заинтересовани су за пословање са
крагујевачком регијом у метало-прерађивачкој
и пољопривредно-прехрамбеној индустрији.

67. Жагубица

Ветеринарска станица остаје
локалној самоуправи
У Министарству привреде потписан је Уговор о преношењу оснивачких права за Ветеринарску станицу у Жагубици, са Републике на
ту локалну самоуправу. Уговор су потписали
председник Општине Жагубица, Сафет Павловић, и државни секретар Драган Стевановић.
Општина Жагубица једна је од првих са којом је
потписан уговор, а 15 општина је до сада поднело захтев да се њихове ветеринарске станице
изузму из процеса приватизације, јер је јавни
интерес општине да се и даље баве том делатношћу. „Враћањем Ветеринарске станице добили смо услов да отворимо ново јавно предузеће
које ће бити у служби наших грађана, јер за сада
постоје само ветеринарске станице у приватном
власништву”, рекао је Павловић, који очекује да
ће услуге бити квалитетније и јефтиније.

68. Ниш

Помоћ социјално угроженим
суграђанима
Активисти ГО СНС Ниш свакодневно се старају о својим социјално угроженим суграђанима, а током априла обилазили су угрожене
грађане на територији Општине Црвени крст.
Том приликом, посетили су старачка и самачка
домаћинства, социјално угрожене породице,
породице са болесном децом, маргинализоване
групе, као и лица без документације. Забележили су проблеме грађана, пружили им адекватне
информације о остваривању одређених права и
упутили их да се јаве Црвеном крсту, Центру за
социјални рад, Комисији за социјална питања
СГ Ниша...

69. Врбас

Основан Пословни савет
После вишемесечних припрема, Општина
Врбас добила је Пословни савет, тело чији је
задатак осмишљавање иницијатива у вези са
одрживим развојем и развојем привреде, као
и разматрање стратешких докумената и планова. Организацију Пословног савета помогла
је Стална конференција градова и општина, а

успешан рад пожелео му је др Братислав Кажић, председник Општине Врбас. „Наша локална самоуправа жели да, кроз Пословни савет, успостави тесну сарадњу са привредом и
да питања која се тичу привреде упути управо
Пословном савету, како би добили релевантно
мишљење. Потребно је створити боље услове
за рад привредних субјеката“, рекао је Кажић.

70. Тител

Фабрика за прераду кромпира
Швајцарска компанија „Келвинс потато“ на
јесен ће у Тителу пустити у погон савремену
фабику за прераду кромпира. Инвеститор је
најавио да ће у зграду и опрему уложити око
10 милиона евра, а помфрит, чипс, пире и други
производи биће направљени од домаћег кромпира. „Келвинс потато“ гради нови производни
погон на месту некадашње фабрике за прераду
воћа и поврћа „Тител бренд“. „Срећни смо што
смо, заједно са нашим партнерима, успели да се
оваква инвестиција реализује у Тителу. „Келвинс Потато“ ће отворити нова радна места, а
ово је велика шанса и за наше пољопривреднике да производе сировине за фабрику“, каже
председник Општине Тител, Драган Божић.

71. Јагодина

Трибина „Жене против насиља“
Унија жена СНС Јагодина, поводом борбе за
економску, политичку и социјалну равноправност полова, у центру града организовала је трибину „Жене против насиља“, чиме је направљен
посебан осврт на фемицид - родно засновано
насиље, које је законом забрањено и кажњиво.
Циљ акције је дати подршку женама које трпе насиље и апеловати на ширу друштвену заједницу
да пријаве насилнике из своје околине, како би
био прекинут зачарани круг породичног насиља.
Том приликом, подељени су и флајери који садрже поруку Стратегије родне равноправности, као
и бројеве телефона Сигурне куће Центра за социјални рад и МУП-а Јагодина.

72. Суботица

Спортска опрема на поклон
Председник ГО СНС Суботица, Богдан Лабан, заједно са председником ГО новосадских
напредњака и градоначелником Новог Сада,
Милошем Вучевићем, посетио је МО у Ловћенцу и Бајмоку. Том приликом, у присуству
великог броја чланова СНС и мештана, функционери СНС поклонили су спортску опрему
фудбалским клубовима „Његош“ из Ловћенца
и „Раднички“ из Бајмока.

73. МАЛИ ИЂОШ

Боља организација рада
Сходно унутарстраначким променама у ОО
СНС Мали Иђош, наше активности највише
су се односиле на побољшање организације
иквалитета рада одбора. За повереника ОО
постављен је Зоран Мартиновић, који ће функцију обављати до унутарстраначких избора, када ће се бирати ново руководство. Члановима ОО предочен је нов план и програм
рада МО, као и потреба прикупљања нових
чланова и симпатизера и одржавања редовних састанака. Планирана је адаптација канцеларија за пријем грађана. У МО Фекетић и
Ловћенац изабрани су нови председници и
секретари. Покренута је иницијатива за отварање општинске Канцеларије за помоћ грађанима, Канцеларије за брзе одговоре, Комесеријата за избеглице...
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СНС ПАНОРАМА
74. БEОГРАД

На Васкрс са суграђанима
Поводом васкршњих празника, активисти ГО
СНС Београд држали су штандове на више локација у Београду, разговарали са грађанима,
делили фарбана јаја и честитке.

75. Земун

Изградња пијаце у Калуђерици

Вождовац

Отворена четири игралишта
Градоначелник Синиша Мали отворио је два
обновљена дечија и два спортска игралишта.
Обележили смо Дан Рома, Дан сећања на жртве холокауста и Дан Пољопривредног факултета.Делили смо грађанима васкршња јаја и
„СНС Информатор“.Организовали смо акцију
уклањања шута, мешовитог отпада и растиња.
Општина Земун, Команда РВ и ПВО и Удружење „Милутин Миланковић“ организовали су
изложбу посвећену нашем познатом научнику.
ОО СНС Земун једногласно је донео одлуку
да се на место председника поново изабере
Бранислав Простран. Дан планете Земље обележили смо извођењем еколошких садржаја,
у сарадњи са удружењима и земунским школама.Асфалтиране су улице у насељима Бусије
и Батајница. Општина Земун је одала пошту
Милици Ракић из Батајнице, која је изгубила
живот у НАТО агресији.Канцеларија за младе
организовала је састанак свих локалних Канцеларија са територије Београда на тему „Наш
пример добре праксе“. У касарни „Радован Медић” свечано је обележен Дан Војске Србије.
Председник Општине, Дејан Матић, обишао је
једно од најстаријих земунских предузећа АД
„Инса”, које је добар пример приватизације.
Под покровитељством Општине, одржана је
46.општинска смотра „Шта знаш о саобраћају”.

76. Вождовац

Врачар

Уређење Бањичке шуме
У Бањичкој шуми постављене су нове клупе,
старе се поправљају, а у плану је постављање
расвете на трим стазу.Постављена су два пешачка прелаза на критичним локацијама у Кумодражу. Улица Драгише Витошевића у Белом Потоку
први пут је добила асфалт.Започета је акција
чишћења Београда у којој је, поред руководства
Општине и Града, учествовао и велики број јавних личности.Председник Општине, Александар Савић, и градски менаџер, Горан Весић, одржали су састанак са представницима закупаца и
власника локала у улици Војводе Степе, а Весић
је изразио спремност да им Град помогне у решавању проблема. У оквиру васкршње недеље,
општински челници обишли су домове за децу,
ПУ „Чика Јова Змај“, председник Савић обишао
је пензионере из Дома Вождовац, а у Центру за
културу и спорт „Шумице“ организована је изложба осликаних јаја и ученичких цртежа.

77. Чукарица

Стари град

Очишћена депонија на Чукаричкој
падини
ОО СНС Чукарица донирао је Центру за
заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској, 1.500 литара флаширане воде, а грађанима смо, поводом васкршњих празника делили
фарбана јаја. Посетили смо Прихватилиште за
одрасла и стара лица и поклонили преко 700
јаја. Очишћена је велика депонија на Чукаричкој падини, у акцији су учествовали активисти
Савета за омладину и Савета за екологију. На
иницијативу МО Велика Моштаница, постављени су рефлектори на спортском игралишту.

Такође, постављено је и осветљење код пијаце
у Сремчици. Започета је реконструкција неколико улица. Наши активисти су у Великој Моштаници уредили зелене површине око МЗ, ДЗ
и мале спортске терене.

78. Гроцка

Видео надзор у свим школама
Уређено је приобаље на Дунавском шеталишту
у Гроцкој. Уз помоћ донација приватних фирми,
појединаца и локалних институција, шеталиште
је oчишћено, реновирано, опремљено клупама,
кантама за смеће и садницама сибирског бреста. На изборној скупштини ОО СНС Гроцка, за
председника ОО изабран је Драгољуб Симоновић. Општина Гроцка је у све школе увела видео
надзор. У Умчарима се чисти корито реке Раље,
у организацији председника МО Умчари, Зорана
Зарића, директора ЈКП „Гроцка“, Ђорђа Јевтића,
и одборника СНС, Војкана Милошевића.

79. Лазаревац

Донација за хитну помоћ Дома здравља
Хитна помоћ Дома здравља „Ђорђе Ковачевић“ добила је возило хитне помоћи које је
обезбеђено из донације Министарства здравља. У току је реконструкција пута у МЗ Дрен.
Активисти су се прикључили пролећној акцији
уређења Београда и очистили четири депоније.
Васкршње празнике обележили смо поделом
честитики и фарбаних јаја.

80. Звездара

Реконструкција парка у Миријеву
Активисти ОО СНС Звездара држали су
штандове, разговарали са грађанима и делили
промотивни материјал. ЈКП „Зеленило“ започело реконструкцију паркића, након што су активисти, заједно са грађанима Миријева, покренули су иницијативу.

81. Врачар

Обишли смо Дом за незбринуту децу
Представници ОО СНС Врачар куповином
експоната, које ручно производе ученици
школа за децу са сметњама у развоју, помогли
су ову хуманитарну акцију код храма Светог
Саве. Напредњаци Врачара обишли су Дом за
незбринуту децу „Драгутин Филиповић Јуса“ и
поклонили им офарбана јаја, слатке пакетиће
и средства за хигијену. Министар унутрашњих
послова, др Небојша Стефановић, наставио је
низ интерактивних трибина о безбедности,
разговором са грађанима Општине Врачар.

82. Стари град

Посета породицама
На изборној седници ОО СНС Стари град,
Лука Петровић једногласно је изгласан за
председника ОО.Председник МО Скадарлија и
одборник у СГ Београда, Србислав Филиповић,
са члановима МО, обишао је породице Лазаревић и Милић, и Даницу Ковачевић, и разговарао
о проблеме са којима се свакодневно срећу.Активисти су за Васкрс, у Кнез Михаиловој улици,
грађанима делили васкршња јаја и честитке.

83. Младеновац
Правна помоћ
Чланови Правног савета сваког петка грађаним дају бесплатне правне савете, од 11 до 13
часова, у новим просторијама ОО, на трећем
спрату Радничког универзитета.

84. Нови Београд

Трибина о дигиталној телевизији
Разговарали смо са грађанима о одржавању
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Председник ГО СНС Београд и министар полиције, Небојша Стефановић,
на једној од бројних трибина
стамбених објеката, зелених површина и паркова. На састанку су говорили и в.д. директора
ЈКП „Зеленило Београд“ Слободан Станојевић
и заменик директора ЈП „Градско стамбено“
Небојша Стојановић. Такође, одржана је трибина „Дигитална телевизија“, у организацији
др Ђорђа Мазињанина, председника Савета
за информационо и комуникационо друштво
СНС. Предавачи на трибини били су дипломирани инжењери са РТС-а Снежана Марјановић,
Зорана Бојичић и Никола Радовановић, као и
Небојша Париповић, дипл.инжењер из Телекома. Пролећну акцију чишћења Београда подржао је велики број активиста нашег ОО. Акцији
на Бежанијској коси одазвао се и министар др
Небојша Стефановић, као становник Новог
Београда. На изборној скупштини ОО СНС
Нови Београд, за председника једногласно је
изабран др Милинко Величковић.

85. Обреновац

Реконструкција корита Баричке реке
Ученици нижих разреда основних школа
боравили су седам дана на климатском опоравку, у оквиру програма „Еко кампови“, који је у
потпуности финансирала Општина Обреновац.
Почели су радови на Коридору 11, који се изводе на територији Обреновца, и реконструкција
корита Баричке реке. Представљено је идејно
решење за реконструкцију зелене пијаце и изградњу тржног центра у Баричу. Након потписаног споразума између Општине и Привредне
коморе Београда, одржан је први састанак на
којем је било речи о новој стратегији развоја
предузетништва.

86. Сопот

Помоћ домаћинствима у сезонским
пословима
Активисти МО Раља, Губеревац, Неменикуће и Парцани обилазили су своје најстарије
чланове и помагали им у обављању сезонских
послова.

87. Сурчин

Четири саобраћајна огледала
у Радиофару
Активисткиње нашег ОО мериле су шећер и
притисак становницима Сурчина. Обележили
смо Светски дан Рома. Испред цркава у насељима Сурчин, Јаково, Петровчић и Добановци, руководство и активисти нашег ОО грађанима су
делили васкршња јаја и честитали празник.На
иницијативу Савета МЗ Радиофар, постављена
су четири сферна саобраћајна огледала у овом
насељу. На рибњаку Бечменска бара одржанао
је такмичење у пецању „Пловком против дроге“, у организацији ЈП за спорт и рекреацију,
КСР риболовац Јаково, ГО Сурчин, градског
Секретаријата за спорт и омладину...

Земун

88. Барајево

Разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Барајево искористили су
прилику да за Васкрс разговарају са суграђанима, делили су честитике и васкршња јаја.

89. Палилула

Обилазак најстаријих чланова
Чланови Савета за комуналне делатности
обишли су и разговарали са свим члановима
ОО.У плану је да се настави обилазак старијих
чланова ОО. Обновљена је чесма у парку на углу
Цвијићеве и улице Здравка Челара, а обнову су
иницирали становници тог краја, уз помоћ одборника и активиста СНС са Палилуле. Активисти
МО СНС Јабучки рит, Глогоњски рит и Врбовско,
у сарадњи са Саветом за здравство, организовали су бесплатне лекарске прегледе за грађане. Уз
поделу пропагандног материјала, активисти су
суграђанима делили васкршња јаја.

Палилула

90. Савски венац

Друга изборна скупштина
ОО СНС Савски венац одржао je другу изборну скупштину, на којој је Љубомир Зрнић
једногласно изабран за председника ОО. На
неколико локација, активисти су држали штандове, разговарали са грађанима, делили промотивни материјал и васкршња јаја.

91. Раковица

Велико чишћење у Варешкој улици
Милосав Миличковић реизабран је за председника ОО СНС Раковица. Уређена је улица
Каменац, у улици Јосипа Теларевића изграђен је
тротоар, а започета је градња пешачке стазе у Бубањских жртава.Савет за здравство организовао
је Саветовалиште за здрав живот у МЗ Кошутњак.
Зелену површину у Варешкој улици заједно су
уређивали представници градске управе, на
челу са Гораном Весићем, представници Општине, радници комуналних предузећа, ученици и
грађани. Канцеларија за младе организовала је
Дечији васкршњи базар на Видиковцу. Одржан је
осми фестивал посвећен деци, школарцима и родитељима „Feel life open 8“ који промовише дружење, вежбање и здрав живот. На иницијативу
МО Видиковац 2, постављена је рампа за особе
са инвалидитетом на улазу Видиковачки венац
61. Активисти МО Петлово брдо посетили су породицу Лојковић и прославили шести рођендан
са близанцима, Лазаром и Вуком који болује од
церебралне парализе. Помогли смо и породици
Тодић са два пакета пелена за одрасле, а МО Канарево брдо и Миљаковачки извори предали су у
школу „Франце Прешерн“ 20 килограма пластичних чепова за лечење Ане Јанковић. У сарадњи
са Саветом за здравство, обишли смо комшију у
насељу Стари Кошутњак.

Звездара

Барајево

Сурчин
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Дорис Пак, председница Женске мреже унутар Европске народне партије, са Миом Костић,
председицом Форума жена Градског одбора СНС Нови Сад, и са чланицама Форума

Дорис Пак у посети
Форуму жена Нови Сад

Д

орис Пак, немачка политичарка и председница Женске мреже унутар Европске народне партије, посетила је Градски одбор СНС у Новом Саду и присуствовала
састанку Форума жена. Након поздравне речи председнице Форума, Мие Костић, Дорис Пак није могла да сакрије
одушевљење бројем окупљених чланица Форума.
„За 43 године, колико траје моја политичка каријера,
нисам видела оволико активних жена на једном месту.
Заиста сам одушевљена вашом вољом и снагом“, рекла
ја Дорис Пак, која је подржала напоре Форума за оснаживање положаја жена у политици, и у свим сферама

друштва. Пакова је похвалила и руководство Странке, и
Форума жена, додавши да је нарочито важно да се жене
никада не обесхрабре и да вредно раде, а да резултати
неће изостати.
„Када сам постала чланица Европског парламента, тамо
је било свега неколико жена. Данас је број мушкараца и
жена готово изједначен. Зато искористите шансе и немојте одустајати, него се борите“, казала је Пак, која је
предложила будућу званичну сарадњу. Састанку су присуствовали и директор Конрад Аденауер Фондације у Србији, Норберт Бекман - Диркес, и чланови делегације.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

Избори за Савете месних заједница у Неготину

СНС освојила 80%,
а ДС 0%

С

рпска напредна странка забележила је још један успех
и убедљиву победу на изборима за чланове Савета месних заједница, одржаних 3. маја у Неготину.
Од 34 месне заједнице , СНС је у 31 освојила већину, што је
нешто више од 91 одсто. Што се тиче укупних места у Саветима, од 239 места, СНС је освојила 193, што је 80 процената.
Интересантно је да Демократска странка није освојила
ниједан једини мандат, у ниједној од 34 месне заједнице у
којима су спроведени избори.
Јован Миловановић, повереник ОО СНС Неготин, каже да
је изузетно задовољан резултатом и чињеницом да грађани Неготина имају огромно поверење у Српску напредну
странку.
„Наши кандидати бирани су пажљиво, водили смо рачуна да
то буду угледни домаћини, вредни људи који могу да допринесу развоју месних заједница. Надам се да ћемо оправдати
указано поверење грађана и да ће, у сарадњи са локалном
администрацијом, допринети развоју месних заједница. Трудићемо се да остваримо напредак и побољшамо услове за живот у неготинским селима“, рекао је Миловановић.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

С

екретаријати за културу и за социјану
заштиту Града Београда покренули
су акцију „Дан и ноћ позоришта”, која се
одвијала током маја, са циљем да омогући
социјално угроженим категоријама становништва бесплатан одлазак у позориште.
Прво позориште, чији је оснивач Град Београд, које је отворило врата онима који
немају могућности да учествују у оваквим
културним догађајима, било је Позориште на Теразијама, где је 9. маја изведена
бесплатна представа „Женидба и удадба“.
Директор Позоришта на Теразијама, Александар Ђаја (СНС), каже да је глумцима и
комплетном ансамблу било задовољство
да наступају и да суграђанима слабијег
имовинског стања, који немају често прилику да виде неку представу, обезбеде
пријатно вече. Бесплатне представе изведене су и у позориштима Душко Радовић,
Дадов, Звездара театар, Бошко Буха, БДП,
Битеф театар, Атеље 212.

У Панчеву
и Јабуци
ДС поново 0%
Српска напредна странка остварила је
убедљиве победе и на изборима за Савете
месних заједница у МЗ Младост у Панчеву
и у МЗ Јабука. Напредњаци су у Панчеву освојили свих 15 места у Савету, а у Јабуци 10
места од 15. Интересантно је да Демократска странка ни у овим месним зајединцима
није освојила ниједан једини глас.

Бесплатне представе за
социјално угрожене грађане

Позориште на Теразијама поклонило је представу
„Женидба и удадба“ најсиромашнијим Београђанима
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Виолина за
талентовану Јовану
Горан Весић сваког месеца од своје плате издваја
20.000 динара за Јованину стипендију

Г

радски менаџер Горан Весић обезбедио је да
талентована девојчица Јована Савић, која је пре
месец дана свирала у Кнез Михаиловој улици

како би зарадила за нову виолину, добије нови инструмент.
„Срећан сам зато што ће мала Јована добити нову виолину. Захваљујем се фабрици „Еуросалон” зато што је позитивно одговорила на мој позив, и одмах уплатила новац за израду виолине. Њихова донација пример је како
треба да се понашају друштвено одговорне компаније“,
каже градски менаџер.
Весић је истакао да обезбеђује стипендију за малу Јовану тако што од плате, коју прима у Скупштини Београда,
сваког месеца уплаћује 20.000 динара за стипендирање
Јованиног школовања.
„Jована је веома талентована, али, нажалост, тако талентована деца често су препуштена сама себи и сналажљивости својих родитеља. Јована је добила виолину коју је жарко желела и за коју се тако борила. Oбезбеђујем лично стипендију за њено школовање, али то
не решава системски проблем са другом децом. Зато
сам покренуо, заједно са одборничком групом Српске
напредне странке у Скупштини Београда и члановима
Градског већа, иницијативу за формирање Фонда за
младе таленте Града Београда“ рекао је Весић.
Према његовим речима, Фонд би требало да почне да

Градски менаџер Горан Весић

Александар Јовичић, шеф Одборничке групе СНС у СГ Београда:

Покренута иницијатива за оснивање
Фонда за младе таленте
Ш

еф Одборничке групе СНС у СГ Београда,
Александар Јовичић, каже да су одборници
СНС, заједно са члановима Градског већа, покренули иницијативу за формирање Фонда за младе
таленте града Београда.
„Чин Горана Весића је племенит, али да није довољан да се системски реши проблем, због чега
смо и покренули ову иницијативу. Тако би требало да се понашају сви чланови СНС који су на
власти. Исувише талентоване деце у Србији нема
стипдендију, помоћ да отпутују на такмичења или
да купе инструменте. Средства којим буде располагао Фонд за младе таленте делила би се једном

годишње на јавном конкурсу, а одлуку би доносила независна комисија, састављена од угледних
јавних личности“, каже Јовичић.
Према његовим речима, Фонд за младе таленте требало би да почне са радом 1. јануара 2016.
године, када би многа талентована деца могла да
рачунају на стипендије или помоћ за одлазак на
велика такмичења на којима не представљају само
себе, већ и Београд, и Србију.
„Очекујемо да надлежни органи Скупштине града прихвате ову иницијативу и да заједно урадимо
велики корак, који је важан за талентовану децу
Србије“, закључује Јовичић.
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Јованина мама
добила посао

Помоћ за даровиту ученицу Јовану Савић стигла је у виду
новог инструмента и стипендије

ради 2016. године, а средства би се обезбеђивала мањим
делом из СГ Београда, а већим делом од друштвено
одговорних компанија. Фонд би новац додељивао на годишњем конкурсу, а контролу над његовим радом вршиле би угледне јавне личности.
„Идеја је да се сваке године сакупи 500.000 евра за
младе таленте. Оснивач, Град Београд, издвајао би
100.000 евра из буџета, а остатак новца би дале фирме“,
истакао је градски менаџер.

Градски менаџер, Горан Весић, и Леонтина
Вукомановић, саветница директора Дечијег
културног центра, угостили су Јовану Савић и
њену маму Нину у Скупштини града, како би
им саопштили лепе вести. Наиме, Јована ће сваког месеца на рачун примати 20.000 динара за
стипендију од плате градског менаџера Весића,
новац за виолину уплаћен је градитељу виолина
Филипу Крумесу из Панчева, а инструмент ће јој
бити уручен на концерту у јуну, у ДКЦ, где ће
и она наступити. Још једна лепа вест за њих је и
то да ће Јованина мама, Нина, коначно добити
посао. Градски менаџер Весић дао је предлог да
почне да ради у Дечијем културном центру, јер
је завршила Музичку академију и права је особа
за то место.
Саветница директора, Леонтина Вукомановић,
сложила се са предлогом:
„Нину ћемо ангажовати за радионицу у којој
ће деца учити етно певање“.
„Од како је почела ова акција, Јована је освојила три прва места, тако да је оправдала
подршку коју јој сви пружају. Из захвалности,
Горана Весића ће чекати почасна карта на
сваком Јованином концерту, бар толико можемо да му се одужимо. Управо нам је овај гест
Скупштине града вратио веру у ову државу, јер
није поента да деца оду, већ да, иако оду на
усавршавање у иностранство, пожеле да се врате“, каже Нина Савић.

ГРАД БЕОГРАД

Подршка за особе
са аутизмом
Поводом обележавања Светског
дана особа са аутизмом, организована је спортско-музичка манифестација „Стоп дискриминацији“
на теренима ДБ Шекспирова.
Kорсницима Центра придружио се
градоначелник Синиша Мали, који
је са њима одиграо фудбалску утакмицу.
„Од наше подршке зависи развој
потенцијала особа са аутизмом.
Управо томе служи овај Центар, да
корисници уз стручну помоћ свакоАлександар Јовичић

дневно развијају креативне способности и таленте. У координацији
са удружењима родитеља, радимо
на проширивању услуга и проналажењу адекватних простора за
отварање нових дневних боравака“,
истакао је градоначелник Мали.
Манифестацији су присуствовали и
помоћница градоначелника, Ирена
Вујовић, чланица Градског већа,
Мирјана Милутиновић, градска
секретарка за социјалну заштиту,
Наташа Станисављевић...

Премијер Александар Вучић, министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба
Војске Србије, Љубиша Диковић, обишли су учеснике војне вежбе ЛОГЕX 15, у касарни Бањица.
„Србији не прети опасност, потпуно смо спремни да одговоримо на сваки безбедносни изазов и
потенцијалну опасност. Имамо озбиљне безбедносне службе, увек спремне да брзо и ефикасно
реагују и грађани могу да буду спокојни“, поручио је премијер Вучић.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

На свечаној Академији, поводом обележавања седам
деценија од победе над фашизмом, премијер Вучић
истакао је Србија у Другом светском рату жртвовала
себе за велику идеју антифашизма, на којој данас почива Европа, и да имамо пуно право да славимо Дан
победе и победу јаке Србије.
Премијер Вучић угостио је најпознатију португалску фадо
уметницу, Маризу, која је боравила у Београду поводом хуманитарног концерта „Балканополис и пријатељи“, чији је
приход уплаћен за обнову поплављених подручја. Премијер
се захвалио Маризи и члановима „Балканополиса“ на великом
доприносу који су пружили у прикупљању донација.

