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Канцеларка СР Немачке,
Ангела Меркел, после
састанка са премијером
Александром
Вучићем, поручила:

СРБИЈА МОЖЕ ДА

РАЧУНА НА ПОДРШКУ

НЕМАЧКЕ

Почеле да дају резултате тешке
економске мере које проводи Србија

Ускоро отварање првих
преговарачких поглавља са ЕУ

Златибор Лончар:

Александар Мартиновић:

Дина Вучинић:
ДС запослила 130 људи у једном
дану, у једном јавном предузећу

Миодраг Поповић:
Домаћи гост развија туризам

Срамна дешавања
у Каменици 2

Ускоро незапосленост
у Руми 7-8%
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УВОДНИК

Драги пријатељи,

У

жељи да оздравимо нашу лепу Србију, једну
једину коју имамо и коју највише волимо,
ухватили смо се у коштац са бројним проблемима.
Најснажније смо кренули у борбу против корупције
и криминала – и остварили мерљиве резултате. Сада
сви знају да Србијом више не управљају тајкуни, да
је смањен криминалитет, да нема више заштићених
и недодирљивих, и да сви морају да поштују
закон. Кренули смо, затим, са тешким економским
реформама – и сада већ имамо одличне економске
показатеље да се државна каса опоравља. Затим је
пред нас постављен можда највећи задатак до сада изазов очувања регионалне политичке стабилности и
одржавања добрих односа са комшијама.

Иако је Србија била пред банкротством као Грчка,
што знају сви западни министри, држава се сада, захваљујући доброј економској
политици, постепено опоравља. У августу ћу обавити званичне разговоре са
надлежнима у ММФ-у и трудићу се да се повећају пензије и плате у јавном сектору.
Жеља ми је да наши људи осете бољитак - прво у просвети, здравству, полицији
и војсци. То је 360.000 људи, уз још 1,74 милиона пензионера којима су смањене
пензије. И желим да бољитак осети и још 1,04 милиона пензионера којима нисмо
смањили пензије, а којима намеравамо да повећамо примања за барем један или два
одсто.
Све ово резултат је вредног рада, доброг вођења економске политике и спремности
наших грађана да поднесу жртву, како би нам сутра било боље. Србија није имала
лака решења, већ рад и реформе, болнији и одговорнији концепт, али зато немамо
редове пред банкама, нити лимитирано дневно подизање новца, нередовно
снабдевање радњи и бензинских пумпи, нити било какву нестабилност те врсте.
И зато мој највећи страх више није економија, већ политика. Не стрепим више од
неиспуњења наших економских реформи, јер је очигледно да смо кренули напред, већ
од регионалне нестабилности и политичких сукоба.
Мој задатак, и задатак свих нас, је да на Балкану владају мир, добри суседски односи
и сарадња, како би наше државе могле економски да се развијају и да расту.
Србија је данас тога веома свесна и веома добро разуме међународне односе. Оно
што смо прошли у протеклих месец дана показује да је Србија много научила и
напредовала, да води паметнију политику. Нећу да говорим да је ова политика мудра,
али даје резултате. Први пут не морамо да изгубимо у Савету безбедности, а да то
не мора да нас кошта ни напада, ни бомбардовања, нити било каквих економских и
трговинских санкција.
Наша политика је јасна. Србија се налази на европском путу и то је наш стратешки
циљ. Али, Србија жели да одржи најбоље традиционалне пријатељске односе са
Русијом. И жели да има најбоље могуће односе сарадње и помирења са свима на
Балкану.
И када говорим о стабилности и помирењу, ја говорим о стварној стабилности и о
суштинском помирењу. То ми је најважније, а то сам и показао када сам у Сребреници
одао почаст невиним жртвама и када је моја рука помирења остала пружена, без
обзира на све што ми се тамо догодило.
И на свему томе инсистирам, јер би сви заједно требало да говоримо и да тежимо
истинском међусобном помирењу, разумевању и поштовању. Само тако можемо да
имамо нормалну и бољу будућност за нашу децу.
Београд, јул 2015.
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ЕКОНОМИЈА

Србија је далеко од банкрота,
дефицит је смањен са 6,6 на
1,6 одсто БДП. Имамо много
веће приходе и ове године,
први пут после много времена,
забележићемо позитиван раст
привреде

Србија

постаје мало
светско чудо
С

рбија се данас, после много година, налази на највећој могућој
удаљености од банкротства или велике кризе. Немамо проблем
са државним новчаником, што ће ускоро моћи да се види, црно
на бело, и на „Дуинг бизнис“ листи Светске банке.
Србија је управо на тој листи прошле године пала за 15 места и
била на 92. месту. Међутим, сада се ситуација значајно променила
и раст ће, према свим проценама, бити за најмање 35 или 45 места,
захваљујући тешким реформама и огромним помацима које је урадила Влада Републике Србије.
Према речима председника Владе Републике Србије, Александра
Вучића, велики успех био је када је ММФ одобрио прву ревизију и
без састанка Борда, а сада је могуће да и друга ревизија прође без
састанка Борда, што значи да Влада изванредно обавља свој посао.
„Србија је далеко од банкрота и никада неће бити у сличној ситуацији. Наш дефицит је смањен са 6,6 на 1,6 одсто БДП. Имамо много
веће приходе и ове године имаћемо позитиван раст привреде. Све то
даје могућност за повећења плата и пензија у јавном сектору, и о томе
ћемо ускоро преговарати. Ако будемо улагали, имаћемо позитиван
раст и постаћемо мало светско чудо које свет признаје“, рекао је премијер Александар Вучић.

Економски показатељи
указују на опоравак
Обраћајући се народним посланицима у
Скупштини Србије, премијер Вучић изнео је економске показатеље који показују да се српска
привреда опоравља. Индустријска производња
у мају, у односу на исти период прошле године,
повећана је за 17,7 одсто. Бруто домаћи ПДВ
у јуну био је три милијарде већи него у јуну
прошле године. Прерађивачка индустрија од
прошлог до овог маја порасла је 11,1 одсто, а
Србија такав раст није имала од 2005. године.
„Извоз је у плусу 15 одсто, кренуло је са увозом
стоке коју прерађујемо и извозимо за Русију, а
Железара, уместо 57.000, сада производи 85.000
тона месечно, а производња и даље расте. Тачку
по тачку, мрву по мрву, земљу унапређујемо и
подижемо“, рекао је премијер Вучић.

Јоргованка Табаковић, гувернер НБС:

Србија је изабрала тежи пут
и зато не стрепи од кризе
Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, оценила је да Србија
не може да се пореди с Грчком, која је чланица ЕУ и монетарне уније, која има
веома развијен сектор услуга, посебно туризам. Међутим, и поред свега тога,
Грчка је запала у огромну дужничку кризу, јер се, према њеним речима, лако и
брзо задуживала. Србија, међутим, још није у ЕУ, нити је у монетарној унији,
а туризам је за нас неискоришћена шанса. Ипак, Србија не треба да стрепи од
дужничке кризе јер је, уместо олаког пристајања на понуђене излазе, изабрала
тежи пут, пут реформи и заједничког проналажења одрживих решења.
„Сви услови које смо у разговорима с ММФ договорили - јавни су и садржани у
потписаном споразуму који се налази на сајту ММФ-а. Све се зна - и колико смо
дужни, и колики су нам дефицити, и шта планирамо... Ми ни од кога ништа не
кријемо, а јавност је наша гаранција суверенитета. Ми не кукамо, већ свакодневно вредно радимо“, поручила је гуврнер Табаковић.
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У ЖИЖИ
- Постоји велика спремност и компромис са српске стране. То ћемо истаћи
током дискусија унутар ЕУ. То није увек
било тако током претходних година,
али сада је ситуација другачија и позитивно ћемо то оценити (Ангела Меркел)

Србија м
на подрш
ТЕМЕ РАЗГОВОРА

Током званичне посете Србији,
канцеларка Савезне Републике
Немачке, Ангела Меркел,
похвалила је тешке реформске
мере које проводи Влада
Републике Србије, на челу са
премијером Александром
Вучићем, и поручила:

К

Премијер Вучић дочекује канцеларку Меркел на аеродрому

анцеларка Савезне Републике Немачке, Ангела Меркел, боравила је у дводневној посети Београду, током
које је разговарала са српским премијером, Александром Вучићем, председником Србије, Томиславом
Николићем, и представницима невладиног сектора.
Спремност српске стране на компромис у дијалогу са Приштином биће узета у обзир приликом отварања преговарачких поглавља, поручила је немачка канцеларка и истакла да подржава
реформе у Србији које су, како је и сама потврдила, показале
прве позитивне резултате.
„Можете рачунати на подршку из Берлина. Видимо да постоји
велика спремност и компромис са српске стране.То ћемо да истакнемо током дискусија унутар ЕУ.То није увек било тако током претходних година, али сада је ситуација таква и ми ћемо
то позитивно оценити“, рекла је Меркелова и додала да је само

Регионална стабилност,
политика мира и помирења
Економске реформе у Србији
почињу да дају резултате
Одлучност државе да настави
пут европских интеграција

питање времена када ће поглавља бити отворена.
Немачка канцеларка је подсетила да је перспектива приступања ЕУ за земље Западног Балкана отворена 2003. године.
„У нашем је интересу мир на Западном Балкану, а заједничко
чланство у ЕУ омогућава тај мир“, истакла је Меркелова.
Премијер Александар Вучић навео је да свака земља, која је на
европском путу, нађе разлог да буде незадовољна.
„Ми нисмо незадовољни и нисам молио канцеларку Меркел ни
за новац, ни за отварање поглавља, иако је Немачка најважнија
земља ЕУ“, рекао је премијер и додао да је немачкој канцеларки
пренео да сматра како смо много тога урадили, да то није било
лако, те да Србија очекује подршку Немачке.
„Што се Немачке тиче, када од њих добијете услов или нешто
чујете, они се врло прецизно тога држе и веома су поуздан партнер. Волео бих да су сви поуздан партнер као што је Немачка, а
трудићу се и даћу све до себе да Србија буде бар упола поуздан
партнер као Немачка. Ми своју Србију волимо највише на свету и
верујем да је то најбољи пут за нашу земљу“, рекао је Вучић, који
је истакао да је канцеларка Меркел увек један од најзначајнијих
гостију.
Захваливши јој се што је у Београду, између осталог и као
жени која је кључни играч у стабилизацији прилика на Балкану,
премијер Вучић је подсетио да су односи две земље, и политички
и економски, све бољи. Трговинска размена две земље достигла
је 3,12 милијарде евра. Немачка је друга земља у извозима, а
компаније из те земље запошљавају 26.000 људи у Србији.
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ПОСЕТА КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ
- Ми од Немачке не тражимо
милостињу, него помоћ у
знању и да научимо да будемо марљиви као они, да у
економији будемо још успешнији (Александар Вучић)

Свечани дочек и поклон застави
испред Палате „Србија“

може рачунати
шку Берлина
Немачки медији о посети Меркелове нашој земљи:

Све похвале за Србију

Посета немачке канцеларке Београду, прва после четири године, важи
за сигнал подршке Србији - земљи кандидату за Европску унију, пишу
немачки медији. Истичу да је српски премијер Александар Вучић добио
похвале за своју политику и да се, када је реч о Србији, укупно ради о
напретку.
Напредак за Србију – земљу кандидата за ЕУ, јавила је телевизија „АРД“,
оцењујући да некадашња немирна земља представља сада, у несигурним
временима, фактор стабилности на Балкану.
Дневник „Рајнише пост“ пише о подршци Србији и захвалности Ангеле
Меркел српском премијеру за стабилност у региону, као и њеној похвали високе спремности на компромис Србије у косовском питању. Лист
преноси да је Вучић представио Немачку као најважнијег и најпоузданијег
партнера и понавља да је рекао да Србија жели да учи од Немачке.
Магазин „Штерн“ пише о подршци коју је Меркелова изнела Србији,
посебно при превладавању проблема са мигрантима.
Посета Ангеле Меркел Србији била је тема и регионалне штампе, па
тако „Либеркер нахрихтен“ пише о подршци Србији у решењу проблема са
избеглицама које пристижу из кризних подручја Сирије и других земаља.
„Ми од Немачке не тражимо милостињу, него помоћ у знању и
да научимо да будемо марљиви као они, да у економији будемо
још успешнији“, рекао је Вучић и додао да само у његовом кабинету има двоје саветника који су из Немачке.
Српски премијер је у разговору са Меркеловом истакао три
важне ствари. Прво је питање регионалне стабилности, политике мира и помирења. Друго то што је Србија успела да покрене
тешке економске реформе. Наш дефицит је, рекао је, смањен са
6,6 на 1,6 одсто БДП-а, имамо веће приходе него што смо их имали, и ове године ћемо имати позитиван раст привреде. Треће је
то што је Србија одлучна да настави свој пут европских интеграција и да на том путу и даље очекује велику подршку.
Ангела Меркел је позитивно оценила реформе које је Србија
предузела и поручила да оне дају прве резултате, и да процене
ММФ-а воде у том правцу.
„Људи морају да стежу каиш, али те мере дају прве резултате.

Канцеларка Меркел и премијер Вучић крећу
на заједничку конференцију за новинаре

Реформе ће омогућити српској привреди да ради на доброј основи, што ће се оцртати и на билатералним односима. Ова Влада
је вољна да иде не баш једноставним путем, али путем који ће
уродити плодом, као у Португалији и Шпанији. У то сам дубоко уверена. Економске реформе Србија не чини како би се било
коме удварала, већ да се држава не би даље задуживала и морала да плаћа камате. Циљ је да се створи маневарски простор за
инвестиције. Премијер све чини да се успостави поверење, јер
то привлачи инвестиције које доводе до отварања нових радних
места“, закључила је Меркелова.
Премијер Вучић је, такође, истакао да се Србија у економским
мерама никоме не додворава, као и да је изабрала тешке мере
зато што у лаким решењима нема добрих резултата.
„Грчка је наш пријатељ, али економске мере и економски пут
који смо изабрали је другачији и уверен сам да ће донети добре
резултате за Србију“, нагласио је премијер Вучић.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
САД

Викторија Нуланд

Подршка
САД путу
Србије
ка ЕУ
П

омоћница државног секретара САД, Викторија
Нуланд, током посете Београду, разговарала је са
председником Владе Републике Србије, Александром Вучићем, и пренела му чврсту подршку Вашингтона
путу Србије ка ЕУ и нагласила намеру САД да помогне у
обезбеђивању енергетске сигурности Србији. Вучић и Нуландова разговарали су о билатералним односима, евроинтеграцијама Србије, дијалогу Београда и Приштине и
ситуацији у региону, са посебним освртом на БиХ и Македонију.
Вучић је нагласио снажну опредељеност Србије за евроинтеграције и испуњење свог спољнополитичког приоритета -

ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ

чланства у Европској унији. Истакао је да српска Влада намерава да настави дијалог са Приштином, како би у најкраћем
року дошла до решења која би допринела очувању регионалне стабилности. „Политичка и економска стабилност кључне
су за напредак региона и Србија неће одустати од политике
која води том циљу“, истакао је Вучић.

Мартин Шулц

Србија може да игра кључну улогу у региону

П

редседник Европског парламента, Мартин
Шулц, током званичне посете Београду,
рекао је да је могуће да до краја године буду
отворена нека поглавља у преговорима Србије
и ЕУ и да Србија није заборављена у Бриселу.
„ЕУ са очекивањима гледа на кључну улогу
коју Србија може да игра у региону“, рекао је
Шулц и подсетио да се његова посета Београду дешава у тешким временима за ЕУ, пре свега, имајући у виду тешке разговоре о Грчкој.
Шулц је указао на значај привредно-инфраструктурног повезивања у региону и нагласио да су стабилност и одрживи развој могући
само уз сарадњу и да су важни и за регион, и
за ЕУ у целини.
„Ако све буде ишло како треба, могу да кажем да би прва поглавља можда могла да буду
отворена до краја године. Отварање поглавља

зависи од много тога, не само од споразума са
Приштином, али то је сигурно важан елемент“,
истакао је Шулц, и одао признање премијеру
Србије на храбрим корацима које је предузео у
циљу постизања стабилности у региону.
„Његова посета Хрватској, Тирани, односи са Косовом, пријем албанског премијера
Едија Раме у Београду... То су изузетни знаци храбрости и конструктивне улоге Србије у
региону и доприноса стабилности“, рекао је
Шулц.
Председник ЕП, такође, као храбар потез,
окарактерисао је одлуку премијера Вучића да
оде у Сребреницу и истовремено осудио инциденте који су се тамо догодили. Посебно је
истакао премијерову поруку изречену после
догађаја у Сребеници, када је рекао да ће наставити са политиком помирења.
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ПРИЈАТЕЉИ
СРБИЈЕ
ЕВРОПСКА
КОМИСИЈА
Жан Клод Јункер

ЕК за европску
перспективу
Србије

П

редседник Владе Републике Србије, Александар
Вучић, састао се у Бриселу са председником Европске комисије, Жан-Клодом Јункером, са којим је
разговарао о европским интеграцијама Србије и процесу
нормализације односа Београда и Приштине.
Обраћајући се новинарима након сусрета, премијер Вучић је
истакао да је са председником Европске комисије имао добар
и искрен разговор и да је од њега добио предлоге шта је још
неопходно урадити на акционом плану за поглавље 23. Премијер Вучић председнику Јункеру упутио је позив да посети
Србију, што је он прихватио и најавио посету Београду за октобар ове године.
Председник Јункер је истакао да
заједнички треба уложити напоре како
би бар једно поглавље било отворено
и како би проевропске снаге у Србији
осетиле да оно што се ради на европском путу даје резултате.
„Србија је европска земља и Европска

комисија и земље чланице су за њену европску перспективу“, истакао је Јункер, и поздравио економске реформе
које спроводи српска Влада, понудивши већу помоћ ЕК
у реформи државне управе. Тема разговора била је и сарадња земаља региона, а Јункер је позитивно оценио залагање Србије за очување регионалне стабилности.

ИЗВЕСТИЛАЦ ЕП ЗА СРБИЈУ
ДEЈВИД МЕКАЛИСТЕР

Важна је стабилност региона
Премијер Вучић састао се са известиоцем Европског парламента за Србију,
Дејвидом Мекалистером, који је боравио у Београду, и разговарао о евроинтеграцијама Србије, регионалној стабилности, могућности одржавања референдума у Републици Српској и састанку са члановима Председништва БиХ у
Београду.
Током сусрета, било је речи и о отварању првих поглавља, проблемима око
формирања Заједнице српских општина у преговорима са Приштином, као и
решавању проблема миграната који постају европско питање број један. Премијер Вучић обавестио је известиоца Мекалистера о економским реформама
које је спровела Влада Србије и првим резултатима фискалне консолидације.
Известилац Мекалистер истакао је значај наставка дијалога са Приштином и
нагласио да је стабилност региона важна, како за економски напредак региона
тако и за процес европских интеграција будућих чланица ЕУ.

РЕГИОНАЛНА САРАДЊА

8 | СНС ИНФОРМАТОР 29/2015

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Радни састанак:
(слева на десно)
Младен Иванић,
Бакир Изетбеговић,
Драган Човић и
Александар Вучић

Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, у духу
традиционалног српског гостопримства и уз највише државне и војне
почасти, угостио је председавајућег и чланове Председништва БиХ,
Драгана Човића, Бакира Изетбеговића и Младена Иванића, нагласио да
се регион мора окренути будућности, и поручио:

У Србију су добродошли

С

амо 11 дана после срамног покушаја линча пред- нића се то подразумева – јесте да је ово њихова кућа и да су увек
седника Владе Србије, Александра Вучића, док је добродошли и да се осећају као код куће. Своју топлину ћемо
одавао почаст жртвама у Поточарима, председа- увек показати. И не зависе нам никаква поглавља од овога“, ревајући и чланови трочланог Председништва БиХ као је премијер Вучић на заједничкој конференцији за медије, на
боравили су у званичној посети Србији, на позив којој је истакао да је са члановима Председништва БиХ првенствено разговарао о сарадњи у области инфраструктуре, енергесрпског премијера.
Драган Човић, Бакир Изетбеговић и Младен Иванић, уз све- тике, туризма и наменске индустрије.
Према његовим речима, Србија и БиХ могле би заједно да
чани дочек и највише војне и државне почасти испред Палате
„Србија“, угошћени су у Београду, у најбољој традицији срп- наступе на трећим тржиштима, што би значило више посла за
ског гостопримства, са великом жељом да се уради све како би грађане две земље и више новца за компаније. Било је речи о
се остварило помирење на Балкану, које ће омогућити ближу електромрежи између Бајине Баште, Вишеграда и Пљеваља у
Црној Гори, а посебан акценат стављен је на сарадњу у области
економску сарадњу, натуризма:
предак држава и бољи жиЕкономске теме разговора:
„Мислим да можемо
вот за наше народе.
да привучемо туристе и
„Долазак чланова ПредСарадња у области инфраструктуре направимо сличан визни,
седништва БиХ у Србију
односно безвизни режим,
јако је важан за обе држаи наменске индустрије
за туристе из различитих
ве“, рекао је председник
делова света, да их приВладе Србије, Александар
Заједнички наступ на трећим
влачимо понудама, да
Вучић, и истакао да се јепромовишемо екскурзије
дино зрелим политичким
тржиштима
за одлазак ученика у БиХ
разговором и дијалогом
и Србију, да обезбедимо
може радити на повећању
Електромрежа између Бајине Баште, заједничке подстицаје...
поверења и бољој будућСада је на радним групама
ности за све.
Вишеграда и Пљеваља
и ресорима да наставе да
„Моја порука и Бакиру
раде на томе“.
Изетбеговићу и Драгану
Привлачење туриста
Премијер Вучић истакао
Човићу – за Младена Ива-
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Премијер Вучић са гостима на Калемегдану и у „Коларцу”

Шетња кроз Београд
После званичног дела посете, уследио је неформалнији
део, када су гости дочекани, уз погачу и со, у вили „Мир“,
где је организован свечани ручак. Гости и домаћин, затим су, заједно са градоначелником Београда, Синишом
Малим, обишли зграду Геозавода, где им је представљен
пројекат „Београд на води“, а затим је уследила и шетња
по Кнез Михаиловој улици. Освежили су се у башти ресторана „Коларац“, где се, између осталог, чула и позната
песма Кемала Монтена „Сарајево, љубави моја“, а затим
су се прошетали до Калемегдана, где их је дочекао фолклорни ансамбл, а Александар Вучић и Бакир Изетбеговић
одиграли су партију шаха.

Приликом шетње Београдом, Изетбеговић је рекао да
дуго није могао да се прошета Кнез Михаиловом као некад, када је био младић.
„Након стотину година ратова и белаја, време је да имамо стотине година мира“, рекао је и додао да нема живота
у региону без сигурности, стабилности и поверења, као ни
без лидера спремних да пруже руке једни другима.
Српски члан Председништва БиХ, Младен Иванић,
рекао је да је ово најискренија посета у којој је, као политичар, учествовао. Према његовим речима, још једном
се показало колико је рука пријатељства била истински
присутна.
„Заиста се надам да ће после ове посете, посебно код Бошњака, бошњачких политичких лидера, бити спремности за
ту истински пружену руку и да се коначно стави тачка на то
што се догађало пре двадесет година“, рекао је Иванић.

сви добронамерни људи
је и да не постоји друга политика између Србије и БиХ, осим политике најближих и најбољих могућих односа.
„Ми гледамо у будућност, поштујемо БиХ и желимо да имамо најбоље могуће односе. Не значи да ћемо око свега из прошлости сложити, али значи да ћемо искрено желети и умети да
поправимо ствари у будућности“, нагласио је српски премијер,
уз констатацију да је заборавио на напад у Сребреници и да је
спреман да у пријатељском тону гледа на даљу сарадњу Србије
и БиХ.
„Мој поглед је усмерен у будућност и захвалан сам Бакиру
на томе... Он осећа и види да код мене нема никаквог непријатељства, а ја њега свакако не сматрам ни лошим човеком ни непријатељем. Напротив. Рука Србије је пружена и биће увек пружена“, рекао је Вучић.
Председавајући и хрватски члан Председништва БиХ, Драган
Човић, поручио је да прошлост између Србије и БиХ треба оставити историчарима, а да представници власти треба да гледају
напред и да сарадњу подигну на највиши могући ниво.
„Десет дана после Сребренице, ми данас овде причамо о
сасвим другим темама. Данашња посета је изузетно добар потез и хвала премијеру Србије на позиву. То је пут, другог нема“,
нагласио је Човић, и поручио да ће снажно подржати заједничке
пројекте које је најавио премијер Вучић.
Бошњачки члан Председништва БиХ, Бакир Изетбеговић,
истакао је да сваки ратни злочин, без обзира на то над ким је
почињен, остаје ратни злочин, небитно да ли се десио злочин у
Сребреници више од 8.000 пута, или осам пута на неком другом
месту, и да ће сваком починиоцу бити суђено. Изетбеговић је

рекао да је Сарајево претрпело ужас у рату, те да је сваки трећи
Сарајлија погођен и рањен, а сваки десети погинуо, и истакао да
је Сарајево, ипак, имало снаге да заустави злочин над Србима.
„То што је у Сарајеву заустављено оно што су радили неки побуњени команданти над Србима, доказ је да нисмо страна која је
систематски охрабривала злочин“, навео је Изетбеговић, и рекао
да је намерно тражио да састанак са премијером Србије не буде у
Карађорђеву, мимо народа, већ баш у Београду.
„Хтео сам да се прошетам Кнез Михаиловом улицом, да се изложим томе и сазнам каква је реакција грађана. Дошао сам у Србију јер желим да цео регион крене у снажан економски развој,
за шта је неопходна политичка стабилност и сигурност, које нема
без интезивираног процеса помирења. Пре месец дана имао сам
тет-а-тет разговор са Вучићем, када смо се сагласили да ћемо
учинити све у циљу помирења, како се зла више никада не би
поновила“, нагласио је Изетбеговић.
И српски члан Председништва БиХ, Младен Иванић,у сличном
тону, нагласио је да је у интересу босанских Срба да у стабилним
условима, заједно са друга два народа, иду путем ка ЕУ.
Премијер Вучић, током конференције за новинаре, најавио
је заједничку седницу Савета министара БиХ и Владе Србије у
септембру, као и посету председникаТомислава Николића Сарајеву у рану јесен, а нарочито је нагласио значај Конференције
о Западном Балкану 27. августа у Бечу. Српски премијер је, затим, гостима уручио три корпе са поклонима – традиционалним
српским производима. У две корпе били су кафа, ракија, ајвар,
џем и вино, а у трећој су алкохолна пића замењена ртањским
чајем.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА
ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР,
министар здравља
- Волео бих да надлежни
државни органи до краја
истраже шта се дешавало
у Каменици 2, јер само
санкционисањем оних који су
сматрали да је њихов профит
пречи од здравља грађана,
можемо да пошаљемо довољно
снажну поруку да се овакве
ствари више никада не дешавају

Срамота ме је кад се спомене
набавка апарата за зрачење
за КАМЕНИЦУ 2. Не могу да
разумем чији интерес је могао
да буде испред интереса
пацијената који су гледали,
изнова и изнова, обарање
тендера, док су чекали на
терапију која може да им
спаси живот, каже
министар здравља

Нечији профит важниј
На хиљаде пацијената чека на зрачење у Војводини

Н

апредњаци из Војводине више пута су указивали
на скандалозно трошења новца за изградњу
болнице „Каменица 2“ у Сремској Каменици,
чији су трошкови градње, са почетно планираних
18,3 милиона евра, достигли астрономску суму
од најмање 33,3 милиона, као и на то да је реч о још једној
великој пљачки чији су актери Бојан Пајтић и његов политички
клан. Зграда болнице већ седам година не може да се заврши
и опреми, а шест пута су оборени тендери за набавку нових
линеарних акцелератора (што је рекорд у Србији), који треба
да спасу животе неколико хиљада Војвођана оболелих од рака.
Ова прича била је повод за разговор са министром здравља,
Златибором Лончарем, који је више пута наглашавао да га је
срамота због дешавања у Сремској Каменици.
О чему је овде реч и ко је одговоран за дешавања?
- Као грађанина ове земље, али и човека који је свој
професионални живот посветио лечењу људи, искрено ме је
срамота кад се спомене набавка апарата за зрачење за Каменицу
2. Не могу да разумем какав и чији интерес је могао да буде
испред интереса пацијената који су са неверицом посматрали
изнова и изнова обарање тендера, док они чекају на терапију,
која може живот да им спаси. И ко зна колико њих није ни
дочекало почетак терапије, управо због оваквог односа оних
који су одлучивали о овој набавци. Све што се дешавало је
недопустиво и, искрено, волео бих да се надлежни државни
органи позабаве овим случајем и истраже до краја шта се све
ту дешавало, јер само санкционисањем оних који су сматрали
да је њихов профит пречи од здравља наших грађана, можемо
да пошаљемо довољно снажну поруку да се овакве ствари више
никада не дешавају.
Колика је одговорност Владе АП Војводине за дешавања
у Каменици 2? Да ли је било покушаја да се тендери

наместе, да се посао додели одређеној фирми или да се
неко угради у цену?
- Жао ми је што иницијатива посланика СНС у покрајинској
скупштини о утврђивању одговорности за дешавања у
Каменици 2 није прошла. Али и та чињеница указује да тренутној
владајућој већини у Војводини не одговара да се ово питање
испита до краја. Јер, да је све по закону, како тврде, не би имали
разлога да овакву иницијативу одбијају. Тада би и добили

Бићемо регионални центар
за гама нож
Када ће бити завршен Национални гама центар и када
ће гама нож стићи у Србију? Шта ће то значити за
пацијенте?
- Гама нож је већ у Србији, допремљен је, оцарињен
и налази се у складишту, док се не заврше припремни
и грађевински радови за Национални центар за гама
нож. Изуезтно сам поносан што овако велики посао
и значајну инвестицију приводимо крају. Планирано
је да Национални центар за гама нож почне са радом
на јесен и очекујем да рокови буду испоштовани.
Подсетићу вас да је Србија до сада на лечење наших
грађана гама ножем у иностранству потрошила
приближно исто новца колико је и коштала набавка
гама ножа и изградња пратећих објеката. Не само што
ће гама нож сада бити доступан нашим грађанима,
већ реализацијом овог пројекта стичемо услове да
постанемо регионални центар за ову методу лечења, јер
су интересовања за коришћење гама ножа већ исказале
колеге из Црне Горе и БиХ.
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БОР
- У Скупштини АП
Војводине није прошла
иницијатива посланика
СНС за утврђивање
одговорности за
дешавања у Каменици 2.
То показује да владајућој
већини у Војводини
не одговара да се ово
питање до краја истражи

ји од здравља грађана
одговоре на питања која постављате, а која и мене занимају, да
ли је било покушаја да се тендер намести, да се посао додели
одређеној фирми или да се неко угради у цену. Неспорна
чињеница је да је, тек кад смо ми указали на све неправилности
у вези са овом набавком и кад је јавност обратила пажњу на
дешавања у Каменици 2, тендер завршен тако што су за исте
паре набављена три апарата за зрачење, уместо једног, како је
првобитно планирано.
Колико онколошких пацијената је остало без правовремене
терапије због дешавања у Каменици 2? Како ће се решити
овај проблем?
- Највеће листе чекања за онколошке пацијенте тренутно су
у Каменици. Око 1.100 пацијената чека на терапију зрачењем.
Увођењем три нова апарата до краја године, те листе чекања ће
одмах бити преполовљене, а током следеће године очекујемо
да их више неће ни бити. То су конкретни подаци, па ви
процените шта је све могло да се уради по питању лечења наших
грађана, онколошких пацијената, у протеклом периоду, док је
шест пута обаран тендер за набавку линеарних акцелератора.
Поред ова три апарата за Каменицу, улазимо у процес
набавке још минимум четири нова линеарна акцелератора,
јер је Влада Србије одобрила средства из буџетске резерве
за њихову набавку. Ови апарати биће набављени до краја
године, тендери сигурно неће трајати као за Каменицу 2, и
биће распоређени у Београду, Крагујевцу и Нишу. У току су
и процедуралне припреме за покретање набавке линеарних
акцелератора из кредита Светске банке. Очекивања су да тим
средствима можемо да набавимо још десет нових апарата.
Свим овим активностима, Влада Србије још једном показује
да се брине о свим грађанима и да је спремна и способна
системски да решава наслеђене проблеме.
У претходном периоду појефтинили су лекови од 10 до чак
62 одсто. Зашто се у Србији о томе није много говорило? И
да ли се очекују још нека појефтињења?
- Појефтинили су лекови, а у први план је изашло повећање

Од јесени кубански лек
против рака у Србији
Докле се стигло са преговорима око увоза кубанског
лека против карцинома плућа?
- Доста смо одмакли по питању увоза овог
револуционарног лека. Свакодневно се ради на томе
и у сталној смо комуникацији са колегама са Кубе.
Потребно је испоштовати све законске процедуре
везане за увоз и примену лекова из иностранства, али
верујем да ћемо то ускоро успешно завршити и да би
од јесени могли да очекујемо да наведени лек буде
код нас у употреби. Инсистирали смо на томе да се ова
сарадња реализује кроз међудржавни споразум, без
посредника који би утицали на цену лека. Подсећам вас
да су наши грађани који су се одлучивали за примену
кубанске вакцине морали да издвоје и више од 6.000
долара да би овакву терапију примили на Куби.
цене партиципације за поједине групе лекове. Али, тако је то
код нас. И нека пише ко шта хоће, наши потези су усмерени ка
нашим грађанима и нама је најбитније да њима обезбедимо што
боље, ефикасније и квалитетније здравство. Сусрели смо се са
огромним проблемима наслеђеним из претходних периода.
Морали смо, један по један, да решавамо само да бисмо дошли
до оптималног нивоа за отпочињање суштинских реформи.
На мањак издавања за РФЗО одговорили смо договором са
фармацеутским компанијама о смањењу цена лекова, тако
да грађани Србије ни у једном тренутку нису били угрожени
несташицом лекова, нити немогућношћу да купују неопходне
лекове. Радићемо и даље по овом питању и очекујем још боље
резултате, односно још боље услове за наше грађане.
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ВЕСТИ
НЕБОЈША СТЕФАНОВИЋ

Србија је
безбедна држава
У

сложеним околностима
у окружењу, када су се
догодила два терористичка
напада, у БиХ и Македонији,
Србија је очувала мир и
стабилност. Земља напредује у економском смислу и
ствара услове да се повећа
издвајање за безбедност“,
рекао је министар полиције,
Небојша Стефановић. Према
подацима МУП-а, у првих
шест месеци 2015. године
укупан криминал смањен је
за 2,5 одсто, заплењено је
3,7 пута више наркотика, број расветљених кривичних
дела повећан је за четири одсто, а трећи Нацрт акционог
плана са допуном за Поглавље 24 достављен је Европској
комисији. У исто време, смањен је малолетнички криминал за 18,3 одсто, број саобраћајних незгода смањен
је за шест одсто, број погинулих у саобраћају смањен
је за 0,8 одсто, евидентирано је седам отмица и све су
расветљене. Откривено је 19 одсто више кривичних дела
корупције, 20 одсто више дела привредног криминала,
више од 21.000 илегалних миграната, а укупно 37.389
лица изразило је намеру да затражи азил.

ЗОРАНА МИХАЈЛОВИЋ

Директни летови
до САД

М

инистарка саобраћаја,
Зорана Михајловић,
бранећи у парламенту
међудржавни споразум
Србије и САД о ваздушном
саобраћају, навела је да су
за успостављање саобраћаја
спремни и Ер Србија и аеродром „Никола Тесла“.
„Србија ће бити једина
држава у региону која ће
имати директну авионску
линију преко Атлантика. То
је добро, не само за наше путнике, већ и за оне из држава
у окружењу“, истакла је министарка, и додала да се директни летови из Србије за САД могу очекивати крајем
ове године или у првом кварталу следеће. Последњи директан лет са САД био је 1992. године.

БРАТИСЛАВ ГАШИЋ

Нова теренска
возила за војску

И

з прибојске фабрике „ФАП“ пут касарни широм
Србије кренуло је 11 нових теренских возила
„фап 1118“. Примопредаји возила у фабрици присуствовали су министар одбране, Братислав Гашић,
начелник Управе за одбрамбене технологије, генарал-мајор, Бојан Зрнић, и командант Друге бригаде
КоВ, бригадни генерал Драгослав Сладаковић, са сарадницима. Министар Гашић је истако да су Прибој и
„ФАП” за Владу Србије од стратешког значаја и да су
сви потенцијали Владе уложени у израду стратешког
споразума са финском фирмом „Сису“.
„Желимо да купујемо од домаћих фирми и желимо
производњу у домаћим фабрикама, због тога молим
пословодство “ФАП”-а да озбиљније наступа када је
реч о преговорима са стратешким партнером. Петогодишњим планом Војске Србије предвиђена је куповина већег броја нових камиона из ове фабрике“,
нагласио је министар Гашић.

НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ

Ефикаснија борба против
организованог криминала

М

инистар правде, Никола Селаковић, образлагао је у Народној скупштини предлоге три
споразума са Турском који ће, по
његовим речима, допринети већој
правној сигурности физичких и
правних лица, али и ефикаснијој
борби против организованог криминала.
„Решења садржана у овим уговорима треба да допринесу већој
правној сигурности физичких и
правних лица једне државе када
се нађу на територији друге државе - право на правну заштиту,
бесплатну правну помоћ, заштиту
сведока, изузимање од плаћања парничних трошкова, употребу језика...”, каже министар. Такође, Селаковић је у Народној
скупштини образлагао и поновну кандидатуру Загорке Доловац
за републичког јавног тужиоца.
„Доловац је за приоритете одредила, између осталог, бескомпромисну борбу против криминала, нарочито организованог,
корупције, и других облика тешког кримнала, укључујући и одузимање имовине стечене криминалом. Она је, као републички
јавни тужилац, уложила максималан напор да обезбеди ефикасно и успешно поступање јавног тужилаштва, јачање његових капацитета, унапређење поступања и сарадње са другим институцијама“, истакао је Селаковић.

СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ
Јоксимовић и
Лопез
о чланству
СТРАНАЧКЕ
ВЕСТИ СНС
у Европској
народној партији

И

нтернационални секретар Српске напредне странке,
Јадранка Јоксимовић, састала се у Бриселу са генералним секретаром Европске народне партије (EPP) и послаником Европског парламента, Антонијом Лопезом. Јоксимовић и Лопез, у седишту EPP-а, разговарали су о апликацији СНС
за чланство и добијање статуса у Европској народној партији.
Генерални секретар Лопез нагласио je да су досадашњи утисци
у упознавању са програмом, структуром и активностима Српс-
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ке напредне странке позитивни и да се иде у добром правцу.
Интернационални секретар СНС, Јадранка Јоксимовић, још
једном је пренела заинтересованост и искрену намеру СНС-а
да постане део EPP групације, са којом дели исте политичке
вредности и већ остварује добру сарадњу са бројним партијама чланицама EPP -а.
СНС је поднела апликацију за добијање статуса у EPP у фебруару, након чега је уследила студијска посета делегације EPP-a
Београду, предвођена потпредседницом EPP, Кориен ВортманКол, која је имала за циљ да се детаљно упозна са структуром и
начином функционисања СНС-а.
Јоксимовић и Лопез разговарали су и о процесу европских
интеграција Србије, актуелној политичкој ситуацији и дешавањима везаним за регион. Лопез је изразио и очекивање да се
у наредним месецима интензиварају високи партијски сусрети
и учешће представника СНС-а на важним догађајима које EPP
организује. Један од њих је свакако и Конгрес Европске народне партије, који ће се одржати у октобру у Мадриду.

ИГОР МИРОВИЋ
Сарадња СНС и
ствара нове поделе
Хришћанско-демократске ВАНУК
Потпредседник Главног одбора СНС, Игор Мировић, реуније
као је, на ванредној конференцији за медије, да је одлука о
Интернационални
секретар Српске напредне
странке, Јадранка Јоксимовић, састала се у седишту
Странке са Дејвидом Мекалистером, чланом Председништва и Главног одбора
Хришћанско-демократске
уније Немачке (CDU), чланом Фондације Конрад Аденауер и известиоцем Европског парламента за Србију.
Јоксимовић је и овом
приликом пренела искрену
намеру СНС да постане део
EPP групације, са којом дели
исте политичке вредности
и већ остварује добру сарадњу са бројним партијама
чланицама. Такође, нагласила је важност даљег унапређивања сарадње СНС и Хришћанско-демократске уније.
Мекалистер је истакао да Хришћанско-демократска
унија Немачке подржава чланство СНС у Европској народној партији. Још једном је похвалио напоре које Влада
Србије и СНС улажу на пољу спровођења економских реформи. Такође, похваљен је и приступ Србије регионалној
сарадњи.

СУБОТИЦА

формирању Војвођанске академије наука, уметности и културе (ВАНУК), коју је донела покрајинска скупштина, у служби предстојеће предизборне кампање.
„Одлука о формирању ВАНУК има обрисе политике зато што
ДС, ЛСВ и СВМ инсистирају на поделама и промашеном концепту сукоба покрајинске и републичке власти. Нису нам потребне
поделе, а одлука о формирању ВАНУК један је од фактора који утиче на стварање нових подела. Предстојећи избори биће прилика да се грађани определе
да ли су за поделе, или за окупљање око пројеката. Ако победи СНС, односно
опција окупљања, нема шансе да преживи одлука о формирању ВАНУК, која
је супротна одлукама Уставног суда Србије и представља покушај разбијања
научне, културне и академске заједнице Србије“, истакао је Мировић.

АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИЋ

ДС оштетила „Ласту“
Потпредседник ИО СНС, Александар Јовичић, рекао је на конференцији за новинаре, у седишту СНС, да је корупција за време власти
ДС цветала и да и данас цвета у Војводини, и позвао је Бојана Пајтића
да поднесе оставку, наводећи да су за време власти ДС постојале корупционашке афере које надлежни органи треба да испитају. Јовичић
је показао фактуре и документа из предузећа „Ласта“, од 2007. до
2009. године, када је ова фирма превозила чланове ДС на њихове скупове и
конвенције. „Ове фактуре никада нису плаћене. Директор, који је био члан
ДС, све фактуре ставио је у фиоку и сачекао да застаре, како би се отписали
дугови ДС-а“, навео је Јовичић, и позвао тужилаштво и полицију да испитају
ову корупционашку аферу.

Још једна победа СНС

Српска напредна странка, са укупно 45,18 oдсто гласова, освојила
је убедљиво највећи број мандата у скупштинама месних заједница,
на изборима одржаним 19. јула у Суботици. Чак 13.856 грађана указало је поверење листи коју предводи СНС, што чини 23.41 одсто од
укупног броја изашлих бирача. СВМ освојио је 31,85 одсто, ЛСВ 7.58
одсто, СПС 3,73 одсто, ДСХВ 4,86 одсто, а СРС 0,27 одсто гласова.
„Српска напредна странка, као доминантна политичка групација,
показала је да успех на републичким изборима у Суботици није био
случајност, него одраз добре страначке организације и огромног напора који улаже руководство Странке и бројно чланство, а идеја која
нас је водила је да докажемо да Суботицу може да води странка са јаком државотворном идеологијом, а у потуности окренута европским
вредностима. Имамо реална очекивања да ће овакав исход поновити
и на наредним локалним и покрајинским изборима“, каже Богдан Лабан, председник ГО СНС Суботица.
Богдан Лабан проглашава победу СНС
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СНС
ПАНОРАМА
1. Чачак

Чачак

Чишћење локланог пута
Чланови Повереништва СНС изашли су у
сусрет мештанима села Губеревци и помагали
у рашчишћавању растиња и враћања у функцију три километра локланог пута. Чланови
МО Кључ уређивали су двориште и мобилијар у Спортском центру у МЗ Кључ. Поводом прославе 200 година од Боја на Љубићу,
Повереништво СНС подржало је одржавање
фудбалског турнира, а организатори су били
МО Танаско Рајић и Савет за интернет. Новац
прикупљен од котизације уплаћен је као донација за споменик Танаску Рајићу. Поводом
завршетка изградње Студентског центра,
Чачак је посетио Љубиша Антонијевић, помоћник министра просвете. Реч је о инвестицији вредној преко 150 милиона динара и са
капацитетом од 120 места. Удружење грађана
“Чачак мој град” организовало је хуманитарни
међустраначки турнир.

2. Опово

Лесковац

Линија ГСП извесна од јесени
Директор ГСП Београд, Жељко Милковић, и
његов помоћник за саобраћај, Радиша Момчиловић, обишли су пројектовану трасу на којој
је планирана линија градског аутобуса, прегледали аутобуска стајалишта и главну аутобуску станицу у Опову, и дали позитивну оцену
квалитета асфалта, километраже и могућих
препрека. У наредном периоду биће урађена
калкулација цене превоза и броја полазака.
Председник ОО СНС Опово, др Зоран Тасић,
истиче да је јавни превоз увек био предизборно обећање свих политичких опција, али да
СНС не обећава, већ конкретно ради да би се
остварила ова деценијска жеља житеља наше
Општине. Чланови ОО СНС уређују страначке
просторије, завршено је фарбање и уређење
ентеријера, а свечано отварање планирано је
за прве дане септембра.

3. Уб

Опово

Ниш

Градња путева
Комплетирани су радови на новој згради
полицијске станице. Захваљујући средствима
која РБ „Колубара“ уплаћује Општини Уб, по
основу отварања новог копа Радљево, буџет
је увећан за 70 милиона динара. Делегација
кинеског града Хуаинан посетила је Општину
Уб, а, поред изградње „Парка пријатељства“,
на помолу је и плодоносна бизнис сарадња.
Свечано је отворена улица Вука Караџића, а
радове вредне 20,5 милиона динара заједнички су финансирали локална самоуправа и Министарство привреде. Завршава се изградња
шест путних праваца у убским селима, а новим асфалтом пресвучен је део регионалног
пута Уб-Памбуковица у Чучугама, као и центар Бањана. Почиње реконструкција улице
Славољуба Миливојевића. Горњи део Паљува
добио је дигиталну централу, на коју су прикључена 192 домаћинства. У организацији Установе за културу и спорт, чији је покровитељ
Општина Уб, одржан је трећи Златни дан. РБ
„Колубара“ финансира трошкове пројектовања топлификације за Уб и ново насеље у
Мургашу.

4. Сремска Митровица

Осигурање од поплава и земљотреса
На територији МЗ Лаћарак извршени су инфраструктурни радови на згради Дома културе и

Сремска Митровица

уређењу Сремске улице. Из буџета је издвојено
12 милиона динара за уређење градске плаже.
Бранислав Недимовић, градоначелник Сремске Митровице и повереник ОО СНС Сремска
Митровица, са представницима Светске банке
договорио је раелизацију пројекта осигурања
имовине од поплава и земљотреса за територију са више од 20.000 хектара. Одржан је
Други међународни фестивал ватромета, који
је посетило више од 50.000 гостију. У Градској
кући, чланице Женске одборничке мреже одржале су трибину „Резолуција 1325 УН: Женско
лице мира и безбедности“. За уређење каналске мреже и бољег одводњавања пољопривредног земљишта, обезбеђено је 28 милиона
динара из градског буџета. Председница Парламентарне групе пријатељства са Србијом,
Мартин Каријон-Куврер, посетила је Сремску
Митровицу. За 18 најбољих ученика завршних
разреда основних и средњих школа организована је традиционална додела награда „Ђак
генерације“. Чланови МО СНС Мачванска Митровица уређивали су приобаље Саве.

5. Лесковац

Новац за противградне стрелце
Дирекција за урбанизам и изградњу асфалтирала је део пута 1 Кутлеш - Драшковац готово
месец дана пре рока. Асфалт је добила и улица
у МЗ Ораовица. Отворена је нова стална поставка Народног музеја Лесковац „Времеполов
лесковачког краја“, за коју је локално руководство издвојило 3,5 милиона динара. Отворено
је Прихватилиште за жртве насиља у породици
за које је, у првој фази, из градске касе уложено
око 3,3 милиона динара. Иако одржавање противградног система није обавеза града, представници локалне власти уплатили су противградним стрелцима по 6.000 динара, односно
укупно 2,5 милиона динара.

6. Крагујевац

Инвестиције у камионе, контејнере,
јавну расвету...
Дуг за првих пет месеци ове године смањен
је за 5,3 милиона евра у буџету града Крагујевца, тако што су смањена давања спортским
клубовима, број запослених у градској управи
за 120 људи, као и трошкови угоститељских
услуга и превоза. У плану су озбиљне инвестиције, набавку нових камиона и контејнера
за ЈКП „Чистоћа“, улагање у јавну расвету и
нову аутобуску станицу. Амбасадор Француске, Кристин Моро, са сарадницима, боравила је у првој радној посети Крагујевцу, где
је са челницима града разговарала о идејама,
пројектима и потенцијалним инвестицијама
које ће створити услове за отварање нових
радних места.

7. Ниш

Интерактивно предавање
Милан Стевановић, члан Извршног одбора
СНС, одржао је интерактивно предавање за
омладину ГО СНС Нишу на тему политичког
ангажмана младих, ангажовању на помоћи
широј друштвеној зајединици, новој генерацији политичара и едукацији младих лидера.

8. Петровац на Млави

Помоћ за особе ометене у развоју
Унија жена ОО СНС Петровац на Млави
посетила је кориснике Завода за децу и лица
ометена у развоју „Др Никола Шуменковић“ из
Стамнице, који су у заштићеном становању у

СНС ИНФОРМАТОР 29/2015 | 15

БРИГА О ГРАЂАНИМА
Неготин
Петровцу на Млави. Желели смо да укажемо на
поштовање једнакости свих грађана и на потребе особа ометених у развоју. Активисткиње
СНС уручиле су корисницима поклоне у виду
гардеробе, обуће, хране и мобилних телефона.

9. Рача

Велике уштеде у првих сто дана
Нова власт у Општини, на челу са СНС, у претходних сто дана, за разлику од прошле локалне
власти, направила је милионске уштеде у буџету.
Општинска возила прешла су 12.584 километара
мање него раније, а трошкови репрезентације
мањи су за 558.000 динара. Општинска власт
тренутно прави планове за улагање уштеђених
пара у развој локалне инфраструктуре.

10. Неготин

Чишћење градског парка
Поводом Светског дана животне средине,
Повереништво СНС Неготин спровело је акцију
чишћења централног градског парка у Неготину, у којој су учествовали председник СО Неготин, др Љубисав Божиловић, одборници СНС у
СО Неготин, чланови Већа из редова СНС и активисти Странке. У градском парку, на штанду
СНС, грађанима је дељен „СНС Информатор“.

11. Кучево

Обнова путева и улица
У наставку пројекта асфалтирања локалних
путева, на шест деоница крпљене су рупе на
најкритичнијим местима, а негде је комплетно урађен асфалт. Државни секретар, Драган
Стевановић, посетио је вртић „Лане“, у којем
је реализован пројекат енергетске ефикасности, који су финансирали Општина Кучево
и Влада Србије. Јединица поштанске мреже
12240 отворила је шалтер у згради општинске управе. Изградњом првог дела пута, који
ће спајати површински коп „АБМ Интернационал“ у Равништу са платанима код Кучајне,
започета је реализација пројекта вредног
близу 10 милиона динара. На седници СО Кучево основан је Савет за јавну безбедност и
сигурност. На изборима за Савет МЗ Кучево,
листа СНС и коалиционих партнера освојила
је 15 мандата. Дирекција за изградњу уређује
близу 400 метара тротоара, уз недавно асфалтирани део улице Светог Саве. Пацијенти
више не морају да одлазе у Петровац како би
оверили упут и продужили боловање, већ се
сада упути оверавају у Дому здравља у Кучеву, где је уведен електронски пријем пацијената, ремонтовани су котлови и адаптирана
просторија за одлагање медицинског отпада.
Одборници СО Кучево бавили су се и темама
гасификације и обнове мостова оштећених у
поплавама.

12. Љиг

Награде за спортисте и хемичаре
Председник Општине Љиг, Драган Лазаревић, посетио је МЗ Јајчић где се асфалтира
2,5 километра пута који ће да споји МЗ Јајчић,
Цветановац, Милавац и Бошњановић. Председник Лазаревић угостио је ученике О.Ш.
„Сава Керковић“ и ученике С.Ш. „1300 Каплара“, који су на одбојкашком турниру свих школа у Србији, освојили прва места. Шампиони
су награђени са по 60.000 динара и бесплатним сезонским картама за базен. Председник
је угостио и чланове тима „Предузетници“,
младе хемичаре, који су пројектом о заштити
животне средине у нашој Општини заслужи-
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ли пласман на међународно такмичење. Уручена им је новчана награда од 40.000 динара
и бесплатне карте за базен. ОО СНС Љиг редовно одржава састанке. У сарадњи са председницима МО, реновирају се локални путеви,
реконструише електромрежа, санирају последица клизишта...

13. Пландиште

Уређење игралишта
Чланови ОО СНС Пландиште у МЗ Јерменов-

63
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28

ци, после сређивања школског терена, уредили
су игралиште у Колонији, где су поставили кошеве, покосили фудбалски терен, уредили дечије игралиште и офарбали реквизите. Радови су
изведени уз помоћ наших чланова и грађана МЗ
Јерменовци, а успешан завршетак акције обележен је дружењем уз котлић. ОО СНС Пландиште
наставио је да прикупља пакете са основним намирницама за најугроженије суграђане. Обишли
смо МЗ Дужине и Велика Греда и уручили помоћ
за 50-ак најугроженијих породица. Одржана је
прва изложба олдтајмера у центру Пландишта.
На каналу ДТД у Јерменовцима одржана је регата са више од 60 пловила, а био је организован и
туристички обилазак наше Општине.

14. Рума

Отворен нови базен
Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, и председник Општине Рума, Слађан Манчић, отворили су новоизграђени олимпијски
базен у румском излетишту Борковац. Свечаности су присуствовали и председник Посланичке групе СНС у Скупштини Србије, Зоран

Пландиште - Јерменовци
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СНС ПАНОРАМА
Нови Сад
Бабић, и његов заменик и председник СО Рума,
др Александар Мартиновић.

15. Ваљево

Добровољно давање крви
У акцији добровољног давања крви, у просторијама СНС на тргу у Ваљеву, прикупљене
су 32 јединице крви. Савет за инфраструктуру,
грађевину, урбанизам и комуналне делатности
један је од првих конституисаних савета, а по
речима његовог председника, Зорана Митровића, чланови раде на прикупљању информација о инфраструктурним и комуналним проблемима, како би се урадили нови пројекти и
привукли инвеститори. У току је конституисање и осталих савета.

16. Лебане

Отварање нових просторија
Свечано су отворене нове просторије ОО
СНС, а отварању је присуствовало око 700
грађана, чланова и симпатизера Странке. Скуп
су, доласком и обраћањем, увеличали и др Горан Цветановић, члан Председништва СНС, и
Дејан Јовановић, члан ИО СНС. Горан Јовић,
повереник ОО СНС Лебане, рекао је да је приоритет стварање услова за економски развој
града који је последњих 15 година доживео
суноврат, за шта је одговорна и садашња локална власт. Свечаности су присуствовали
и представници ДСС, ПУПС и јавног живота
Лебана.

17. Рашка

Развој предузетништва
Програмом који финансира УСАИД, издвојена су значајна средства за развој микро, малих
и средњих предузећа, и развоја женског и омладинског предузетништва. Пројектом „Научи
занат и запосли се“ биће обухваћено 29 младих људи, од 18 до 30 година, који ће проћи
лиценцирану обуку, а затим добити посао у
некој рашкој фирми. Такође, значајна средства опредељана су за дотације удружењима
грађана за финансирање или суфинансирање
пројеката од јавног интереса у области туризма. Средства су издвојена и за пољопривреду
- за механизацију, наводњавање и пластенике,
сточарство, воћарство. На Агробизнис конференцији у Врњачкој Бањи, за најперспективнијег градоначелника Југоисточне Европе
проглашен је председник Општине Рашка, Игњат Ракитић. Омладина Странке је у Туристичко-спортском центру Копаоник учествовала
у акцији „Очистимо Копаоник“. На штанду у
центру града делили смо „СНС Информатор“,
а планирамо и поделу хуманитарне помоћи
најугроженијим суграђанима.

Смедеревска Паланка

18. Смедеревска Паланка

Разговор са грађанима
У организацији Савета за омладину и спорт,
чланови ОО, одборници у СО и активисти
СНС из Смедеревске Паланке делили су „СНС
Информатор“ и разговарали са суграђанима о
проблемима у нашој Општини. Грађани су се
највише жалили на лоше снабдевање водом,
услед немара локалне власти ДС и СПС. Грађани су од чланова СНС добили чврсто обећање
да ће се наша Странка борити за бољи живот
становника наше Општине, иако је тренутно у
опозицији у локалном парламенту, али не задуго, јер се ближе локални избори.

19. Житиште

Књиге и летовање за вуковце
Локални савет за запошљавање расписао је
Јавни позив за организовање јавних радова на
територији Општине Житиште, како би се запослило 39 незапослених са евиденције НЗС,
на период од шест месеци. У Великој сали СО
Житиште организован је пријем за вуковце са
територије наше Општине, где су им поклоњене књиге, а обрадовали смо их и вестима о
бесплатном летовању у Бијелој.

20. Блаце

Припреме за Дане шљиве
Организациони одбор манифестације Дани
шљиве, Блаце 2015. започео је са припремама
за наступајућу манифестацију, која промовише
нашу Општину, развија привреду и туризам.
Ове године очекујемо рекордан број посетилаца и музичких извођача.

21. Ада – Мол

Разговор са привредницима
Наш ОО посетили су чланови Извршног одбора СНС, а на састанку код успешног привредника и члана СНС, Беле Хорвата, разговарало
се о проблемима привредника и грађана наше
Општине, и предлозима како да се проблеми
реше. Страначки функционери посетили су и
седиште Странке у Молу, а на поклон су нам
донели лаптоп и 30 пакета за средствима за хигијену за социјално угрожене чланове.

22. Грачаница

Радови на путевима
У неколико места у Oпштини Грачаница, у
Преоцу, Батусу, Лепини, Новом Насељу, Скуланеву и Сувом Долу, насипане су улице, за шта је
средства издвојила локална самоуправа. Припрема се за асфалтирање путни правац Батусе-Лепина-Ново Насеље, посут је тампон, урађени су
пропусти, канал и насип, и обављена су неопходна испитивања. Прокопани су канали и обављено
је исушивање на мочварном земљишту Батусу.

Пирот

Радове су обишли председник Општине Грачаница, Владета Костић, и начелник Косовског управног округа, Срђан Петковић. Председник Костић
потписао је, са представницима ДЕМОС-а, Меморандум о сарадњи, којим се обезбеђују нова улагања на територији Општине.

23. Нови Сад

Млади уређују игралишта
Млади у ГО СНС Нови Сад уређују спортске
терене и игралишта. Први кошаркашки терен
уређен је на Новом насељу, у блоку иза зграда
у улици Милеве Марић, а постављени су и нови
голови за мали фудбал. „Оваквим акцијама желимо да подстакнемо спортски дух међу децом и
омладином, да младе вратимо на спортске терене, научимо их да буду тимски играчи, да умеју
да прихвате и пораз, и да прославе победу“, рекао је Бојан Марјановић, председник Младих ГО
СНС Нови Сад. У Буковцу је припремљен терен
за изградњу капеле, у Шангају је организована
акција санирања и фарбања дотрајале ограде обданишта, а на Лиману је покренута акција „Очистимо Лиман“. На Детелинари су активисти МО
поправили и офарбали клупе поред пешачких
стаза. У Каменичком парку, МО је организовао
манифестацију „Ал’ је леп овај свет“, уз културнозабавни програм за децу и родитеље. Члан Градског већа за културу, Вања Вученовић, и државни
секретар за спорт, Предраг Перуничић, посетили
су стадион ФК „Софекс“ у Футогу и поделили
деци лопте, а затим су присуствовали и отварању
Савезног семинара реалног аикидоа.

24. Пирот

Часови енглеског језика
Сања Стојановић, досадашња одборница
СПС, потписала је приступницу СНС и тако се
прикључила највећој опозиционој Одборничкој групи у локалном парламенту. У просторијама ОО СНС Пирот, од 22. новембра до 21.
маја, организован је бесплатни курс енглеског
језика за све заинтересоване грађане. Часове је
држала професорка енглеског језика, Душанка
Јовановић, курс је похађало преко 40 полазника, који су недавно полагали и завршни испит.
Свечаној додели похвала присуствовао је народни посланик, Радмило Костић.

25. Србобран

Чишћење дворишта
Активисти МО Србобран уредили су двориште куће у којој се налазе седиште СНС и
библиотека, као и простор испред телефонске
централе. Акцији се одазвало око 25 активиста.
Мото акције био је „Уредимо своје двориште,
како бисмо сутра могли да уредимо и туђе“, а
наставићемо са сличним активностима.

Србобран
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

Пријем за делегацију Националне организације особа
са инвалидитетом Србије

Председник Србије уручује сабљу најбољем у класи,
Ђури Јованићу

„Приоритет спољне политике Србије је приближавање Европској унији како би, у оквиру породице европских земаља, могла, не само да поправи
животни стандард својих грађана, већ и да активно
делује на заштити свог суверенитета и да осавремени своју Војску“, поручио је председник Републике Србије, Томислав Николић, на свечаности
поводом завршетка школовања полазника 4. класе
Високих студија безбедности и одбране и официра
58. класе Генералштабног усавршавања.

Председник Николић, у друштву супруге Драгице,
са освајачима медаља на првим Европским
олимпијским играма у Бакуу

СНС ПАНОРАМА
26. Велика Плана

Проблеми са локалним властима
На изборима за Савет МЗ у Великом Орашју,
листа СНС однела је убедљиву победу, освојивши осам, од 11 мандата. Криминални режим, који је на власти у Општини Велика Плана, на челу са председником Општине, Дејаном
Шулкићем, поништио је ове законито спроведене изборе, након свих рокова. После жалбе
СНС-а, Уставни суд донео је одлуку којом је
налаже Општинској изборној комисији да поништи своју срамну одлуку. Отимачи изборне
воље грађана у Великом Орашју, видевши да
су изгубили изборе у последњем и најјачем
бастиону, сада онемогућавају СНС да учествује на изборима за Савет Прве МЗ у Великој
Плани. Од редовних активности, у Лозовику
је отворена реновирана пошта. Фабрика „БСС
Србија“ планира да отвори нова радна места у
нашој Општини, а финансира и уређење ободног канала у Великој Плани. Тако Влада Србије,
на челу са премијером Вучићем, чини све да помогне нашој Општини, иако постоје препреке
локалног режима.

27. Нови Пазар

Градња обданишта, санација путева
ГО СНС Нови Пазар наставио је са испуњавањем изборних обећања. Гради се обданиште у
Шестову, а градилиште је обишао и председник
ГО СНС Нови Пазар, Никола Јоловић. Велика
пажња посвећена је насипању и санацији сеос-

ких путева, посебно у селима у којима чак 25 година није било никаквих улагања. Уређен је магистрални пут Нови Пазар-Голија, чиме смо бар
делимично створили услове за коришћење туристичког потенцијала ове планине. Обновљене путеве добила су и села под Голијом и села
Дежевске долине. Захвални смо Влади Србије и
премијеру Вучићу за обезбеђивање средстава за
обданиште и путеве. Омладина ГО СНС делила
је „СНС Информатор“, а том приликом попуњен
је и велики број приступница СНС.

28. Сурдулица

Изабрани потпредседници
На првој конститутивној седници ОО СНС
Сурдулица, на предлог председника ОО, Бобана Петровића, изабрана су два потпредседника
ОО, који ће се бавити борбом против корупције
и праћењем рада локалне самоуправе, као и теренском организацијом и радом МО.

29. Жабаљ

150 нових чланова
Активности МО биле су
усмерене на омасовљење
чланства и упознавање
суграђана са политиком
Странке. Током пијачних
дана били смо у контакту
са суграђанима, делили
смо „СНС Информатор“ и
разговарали о проблемима

које ствара неуређена локална самоуправа. Омладинци МО Госпођинци осмислили су акцију
„Млади за реформе“, која је побрала симпатије
мештана. Такође, МО Госпођинци, са вишегодишњим искуством старих и уз помоћ младих
чланова, успео је да за мање од месец дана учлани 150 нових напредњака. Наша обавеза је да
истрајемо у решавању нагомиланих проблема
којима су кумовали локална власт и Савет МЗ
(на челу са ДС).

30. Трстеник

Предавање о малигним болестима
У О.Ш. „Кнегиња Милица“ у селу Лопаш,
организовано је предавање о најчешћим малигним болестима код жена, које је одржао начелник Онкологије у крушевачкој болници, др
Зоран Гајић. Предавање је одржано на иницијативу чланице Форума жена ОО СНС Трстеник
из Лопаша, а присуствовао му је велики број
жена, које су активно учествовале и постављале питања.
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31. Велико Градиште

Пољопривредници на Сајму у
Новом Саду
У организацији Општине Велико Градиште,
три аутобуса са пољопривредницима из свих насеља Општине упутила су се на 82. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду. Сајам
је окупио стручњаке из бројних области, 1.500
излагача из више од 60 земаља света, а посетиоци су имали прилику да остваре бројне пословне
контакте и унапреде сарадњу. Ове године, први
пут су представљени производи са ознакама географског порекла из наше земље, што је велика
шанса за произвођаче са наше територије.

32. Врање

Унутрастраначки избори
Повереништво СНС у Врању најавило је спровођење страначких избора по МО. „Трудићу се
да оправдам поверење и да Врање добије ОО
какав наша Странка, наш град и наш председник
Вучић, заслужују. На унутарстраначким изборима 25. јула, СНС у Врању добиће председника,
потпредседнике и органе. Наш задатак је да на
предстојећим локалним изборима донесемо
бољитак грађанима“, истакао је Славиша Булатовић, кандидат Повереништва СНС за председника ГО СНС Врање. Потпредседник ИО СНС,
Драган Стевановић, истакао је да Булатовић има
подршку Странке и позвао чланове да учествују
у унутарстраначким изборима, како би добро
организован и оснажен одбор кренуо у победу
на локалним изборима.

33. Беочин

Постављање 17 билборда
На скуповима у Черевићу и Беочину настављена је серија састанака са представницима МО, на
којима разговарамо о плановима, сарадњи између
МО и сарадњи са вишим нивоима организовања.
Наши одборници одлично су се припремили за
седницу СО Беочин, на којој су жестоко и аргументовано одговорили на све исконструисане
провокације и неистине од стране остатака ДС.
У Странку смо учланили велики број Рома, међу
којима су истакнути ромски спортисти и спортски
радници, просветни радници, привредници... На
градској пијаци, где се окупи око 70 активиста и
учланило по 30-ак нових чланова. Савет за здравство и социјалну политику одржао је трибину
„Метаболички синдром као разлог најмасовнијих
незаразних болести“, а Форум жена трибину
поводом светског Дана борбе против дуванског
дима. Интензивно радимо на постављању СНС
билборда на 17 најпрометнијих места, а идејни
творац ове акције је Митар Милинковић, председник ОО СНС Беочин.

34. Жагубица

Сарадња са Румунијом и Пољском
Други дан највеће туристичко-спортске манифестације у Хомољу, Сабора врела Хомоља
у Жагубици, почео је пријемом представника општина из Румуније и Пољске у кабинету
председника Општине Жагубица, Сафета Павловића. Павловић је саговорницима представио потенцијале за унапређење политичке,
економске, трговинске и културне сарадње,
и истакао да Жагубица има одличну сарадњу
са Општином Бања Херкулана и градом Пјотрковским, што се огледа у низу заједничких
пројеката. Представници румунске и пољске
делегације присуствовали су и отварању Сајма
меда и предузетништва. Делегацију Пољске

предводио је Павел Соколовски, шеф Конзуларног одељења Конзулата Пољске у Србији,
а састанку са њим, поред председника Општине и најближих сарадника, присуствовала је и
народна посланица Оливера Пауљескић. Посебна пажња посвећена је пројектима који би
и једној и другој општини омогућили активније
коришћење средстава из фондова ЕУ.

35. Лајковац

Радови на канализацији
Чланови ОО СНС Лајковац, на челу са председником Владом Костићем, обилазили су МО
у Непричави, Врачевићу, Доњем Лајковцу, Јабучју, Пепељевцу, Ћелијама, Ратковцу и Рубрибрези, и разговарали о плановима и локалним
проблемима. Делили смо „СНС Информатор“,
разговарали са грађанима, а омладинци су прикупљали одећу и обућу за социјално угожене
породице. Дирекција за уређење и изградњу
изводила је радове на кишној и фекалној канализацији у улицама Војислава Илића, Војводе
Миленка, Надежде Петровић, Мише Миловановића и Војводе Путника. Уређује се центар МЗ
Боговађа и дограђује О.Ш. „Миле Дубљевић“
у Лајковцу. Санирани су коловози, обновљена
је саобраћајна сигнализација и насипани су
локални и некатегорисани путеви у МЗ Јабучје,
Врачевић, Придворица, Ратковац и Стрмово.

36. Зрењанин

Град улаже у пројектну документацију
На конференцији за медије у просторијама
ГО СНС Зрењанин јавности се обратио председник ОО СНС Житиште, Митар Вучуревић,
који је говорио о манипулацијама ДС у вези
са изградњом фискултурне сале у Банатском
Карађорђеву. „ДС је лицемерно изградњу
фискултурне сале у О.Ш. „Никола Тесла“ у
Банатском Карађорђеву представила као свој
велики успех, иако су дозволе прикупљене тек када је СНС дошла на власт и када је
одобрено 66,7 милиона динара на конкурсу
за финансирање и суфинасирање пројеката у
области спорта, на који је Општина Житиште
конкурисала у име школе“, објаснио је Вучуревић. Заменик градоначелника, Саша Сантовац,
рекао је да је Град уложио значајна средства
за израду пројектно-техничке документације
за пројекте у граду и насељеним местима у
циљу аплицирања на конкурсима за додељивање средстава. Зрењанин је са пет пројеката
учествовао на конкурсу за расподелу средстава покрајинске Управе за капитална улагања
у вези са водоснабдевањем, каналисањем и
саобраћајем, где је предвиђено да се расподели 1,1 милијарда динара. Реч је о пројектима
за изградњу канализационе мреже у Лазареву, круне насипа на Бегеју, атмосферске канализације у Таковској улици и асфалтирању
Таковске и улице Фрање Клуза.

37. Смедерево

Развој туризма
Градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић, организовала је пријем за представнике Делегације ЕУ у Србији и амбасада земаља
чланица ЕУ, на којем се захвалила ЕУ на свему што је учинила за Смедерево, посебно за
избегле и расељене. У Регионалном заводу
за професионални развој запослених у образовању, организована је дискусија о речном
путничком саобраћају и одрживом туризму, у
оквиру Треће конференције парламентараца

Крушевац
Дунавског региона. Градоначелница Аврамовић истакла је да је у Смедерево, после 50 година, стигао међународни туристички брод, а
да постоји још много туристичких потенцијала,
попут виле Златни брег, тврђаве, винарија...
Михајловац је угостио званичнике грчког града
Велестина, обновио побратимство, а договорена је сарадња у области културе, привреде
и хуманитарних акција. Постављањем гумених
плоча, завршено је уређење дела Дунавског
парка, на игралишту за најмлађе. У Карађорђевој улици отворена је 16. апотека Апотекарске
установе Смедерево, а апотеку и стоматолошку
амбуланту добили су и Колари. Одржана је комеморација у знак сећања на жртве експлозије
5. јуна 1941. године, као и Други позоришни
фестивал „Театар у тврђави“.

38. Нови Бечеј

Приход од закупнине земље
У просторијама ГО СНС Зрењанин одржана је
конференција за новинаре, на којој су председник ОО СНС Нови Бечеј, Саша Максимовић, и
потпредседник Матија Ковач, говорили о капиталним улагањима и решавању вишедеценијског
проблема канализације у Шушању. МЗ, под окриљем СНС, купила је нове табле и нове мрежице
за кошеве. Ове године, први пут је издата у закуп
земља на коју МЗ има право коришћења, која је
до сада рађена без икакве надокнаде, а приход
од закупнине биће уложен у развој пољопривреде. ОО СНС Нови Бечеј организовао је Спортски
дан, а новобечејски, милошевачки, бочарски и
куманачки напредњаци такмичили су се у Новом
Селу, у фудбалу и одбојци, са колегама из Зрењанина. Дружење је организовано на новим спортским теренима Јамуре, а подршку нам је пружила
и Унија жена ОО СНС Бечеј.

39. Лозница

Већина у Скупштини града
Одборничка група СНС у Лозници постала
је бројнија и снажнија, јер је Видоје Петровић подржао програм СНС, а сви одборници
Покрета за Подриње и Лозницу прикључили
су се Одборничкој групи СНС. Подршку напредњацима дала су и два независна одборника, као и одборник ДС-а, чиме је СНС добила већину у СГ Лозница. На конференцији за
новинаре, стари одборници СНС, заједно са
новим колегама, срдачно су поздравили одлуку о уједињењу. Нови повереник ГО СНС
Лозница, Видоје Петровић, истакао је да му
је циљ изградња чврсте и јединствене страначке структуре која ће изнедрити стручне и
честите људе, спремне да се боре за напредак
Лознице.

40. Крушевац

Обнова зграде Универзитета
На Другој изборној Скупштини, за председника ОО СНС Крушевац изабран је Ненад
Андрић. Крушевачка Гимназија обележила је
150 година постојања, у присуству министара
Срђана Вербића, Братислава Гашића и Вање
Удовичића, бројних гостију, бивших и садашњих професора и ученика. Обилазећи трим
стазу на Багдали, министар Гашић истакао је
да је Крушевац, као што је и обећано, након годину дана, добио 1.100 метара тартан стазе за
рекреативце, урађене по светским стандардима. Министри, народни посланици и градоначелник Крушевца, Драги Несторовић, обишли
су радове на атлетском стадиону. Министри
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Вербић и Гашић обишли су и реконструисану
зграду крушевачког Универзитета, у чију обнову је уложено 40 милиона динара, највише из
средстава Министарства привреде.

41. Мали Зворник

Летовање за малишане
Одмаралиште Црвеног крста Србије „Криста Ђорђевић“ у Баошићима угостиће, на десет
дана, једанаесторо деце из Општине Мали
Зворник, у пратњи васпитача. Овогодишњи
програм опоравка подржало је Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике, а
реализују га Црвени крст Србије и Црвени крст
Мали Зворник, уз финансијску помоћ наше
Општине, Центра за социјални рад и Дома
здравља. Завршене су бране на Борањској, Малој и Великој реци, а „Србијаводе“ предале су
упутство Општини како да се бране одржавају
у добром стању. Локална самоуправа, на челу
са СНС, наставља са обновом путне инфраструктуре и чишћењем речних корита и њива,
како би се санирале последице поплава.

42. Бор

Новине у Дому здравља
Редовно се одржавају састанци ОО СНС Бор,
а једном месечно и састанак отворен за све чланове Странке. Око 60 активиста СНС чистило је
плажу на Борском језеру, дајући тако допринос
развоју туризма у Општини. Међународни симпозијум флотера, који је организовала финска
компанија „Метсо Минералс“, окупио је 300
стручњака из 28 држава, а обратио им се и генерални директор РТБ Бор, Благоје Спасковски, истакавши да је Бор центар рударства у
јужној Европи. Делегација привредника из
Русије, у пратњи председника Општине, Живорада Петровића, обишла је мотел поред Лазареве пећине и разговарала о могућностима
заједничког инвестирања у овај објекат. Руска
делегација посетила је и фабрику намештаја
„Ксинарис“ у Злоту и изразила интересовање
за улагање у дрвну индустрију, као и за инвестиције у пласман лековитог биља и печурака.
Под покровитељством Општине, одржан је први
дефиле матураната и матурски плес. Чланови
Општнског већа састали су се са представницима удружења „Школама на ивици опстанка“ из
Ниша, које додељује помоћ школама у руралним
срединама. Дом здравља увео је заказивање
прегледа путем интернета и најавио заказивање
СМС поруком, као и разговор с лекаром путем
скајп-апликације. Уведено је и достављање рецепата на кућну адресу, а у току су припреме за
отварање амбулнте у МЗ Бањско поље.

43. Сремски Карловци

44. Бач

Отворена сезона на језеру Провала
Председник Општине Бач, Драган Сташевић,
отворио је купалишну сезону на језеру Провала у Вајској. За овај туристички потенцијал из
општинског буџета издвојена су око три милиона
динара. Урађено је измуљавање и уклањање трске, уређена је плажа, направљен сплав са скакаоницом на средини језера, игралиште за ватерполо, дечија игралишта, постављене су нове клупе,
столови и сунцобрани, а уређен је и простор за
кампере. Активисти МО Плавна уредили су центар места, а активисти МО Бач 1 уредили су простор око цркве и дворише вртића у Малом Бачу.
Поводом Светког дана без дуванког дима, омладинци СНС делили су грађанима јабуке и флајере
о штетности цигарета.

45. Суботица

Помоћ старијим суграђанима
Чланови МО Пешчара организовали су акцију
помоћи старијим суграђанима, којој су се одазвали бројни активисти. Подељени су пакети са
основним животним намирницама за социјално
угрожене становнике МЗ Пешчара. Млађи активисти помагали су старијим суграђанима у доношењу намирница и кућним пословима, а информисали су их и о здравствено-едукативним
програмима који ће бити организовани. Председник МО Пешчара, Александар Ранковић,
најавио је акцију бесплатне контроле здравља,
током које ће лекари Дома здравља, у амбуланти МЗ Пешчара, грађанима мерити шећер, притисак и масноће у крви, и давати савете о здравом животу и правилној исхрани.

46. Ужице

Бесплатно летовање за најбоље ђаке
Град Ужице, трећу годину за редом, обезбедио је летовање за 70 ђака из социјално угрожених породица који ће боравити у одмаралишту
у Бечићима. Градоначелник Тихомир Петковић
каже да је за ту намену из буџета издвојено 1,4
милиона динара, а да су предност имали најбољи
ученици. Делегација од 33 привредника из Кине,
предвођена Линдом Вонг, председницом групације Јихаи, посетила је Ужице. Градско руководство упознало је кинеску делегацију са привредним и инвестиционим потенцијалима града, по-

пут аеродрома Поникве, слободне царинске зоне
и пољопривреде. Линда Вонг најавила је финансијску помоћ за изградњу вртића на Пори. Долазак кинеских привредника иницирао је министар
Никола Селаковић, који је истакао да су гости заинтересовани за путну инфраструктуру Западне
Србије и привредну сарадњу. Град Ужице продао
је немачком трговинском ланцу „Лидл“ парцелу у
кругу бивше касарне у Крчагову за 601.000 евра.
Новац ће бити искоришћен за финансирање капиталних инвестиција, а „Лидл“ ће изградити
продајни објекат и запослити раднике.

47. Панчево

Градња атарских путева
ГО СНС тражи од Комитета за безбедност саобраћаја и Агенције за саобраћај да дозволе да
се на раскрсници Јабучког пута и Летње улице
на Караули постави семафор због безбедности
деце и осталих учесника у саобраћају. Граде се
нови атарски путеви, а управо је завршен пут
код Банатског Брестовца, који је повртарима и
ратарима олашкао пут до њива. У току су радови на атарским путевима код Качарева, Глогоња и Панчева. Градоначелник Павле Раданов
поднео је оставку, а за новог градоначелника
изабран је Саша Павлов, досадашњи заменик
градоначелника. Активисти СНС уређивали су
игралиште и терене на Котежу 2.

48. Бољевац

Уређење домова културе
Настављамо и са уређењем села у нашој Општини. Уклоњене су дивље депоније у Сумраковцу и делимично у Подгорцу. У селима Јабланица, Оснић и Подгорац насипани су атарски путеви, чишћени су канали и уклањано је растиње
поред путева. Почело је уређење Дома културе
и сеоске амбуланте у Валакоњу, а у Дому културе у Оснић Тимоку постављена је електрична
инсталација. Активисти СНС обишли су старачка домаћинства у Рујишту и понудили помоћ.

49. Мали Иђош

Пакети за најугроженије
Чланови и активисти ОО СНС Мали Иђош
наставили су да раде на омасовљењу Странке и
учланили су 50 нових напредњака. Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, обишао је наше
нове канцеларије, понудио помоћ у решавању
локалних проблема и донирао спортску опрему
за ФК „Његош”. Наши активисти учествовали у
акцијама чишћења места у којем живимо. Свакодневно разговарамо са грађанима о локалним
проблемима и активно се припремамо за локалне
изборе. Поделили смо 20 пакета са прехрамбеним намирницама социјално угроженим суграђанима. Омладинци су учествовали у организацији
традиционалног ноћног турнира у малом фудбалу у Ловћенцу. Одржани су састанци МО Фекетић и Ловћенац.

Наставак на 24. страни

Помоћ је свима потребна
Чланови ОО СНС Сремски Карловци, на челу
са др Богданом Живановићем, имали су низ ак-

тивности у оквиру акције „Помоћ је свима потребна“. Најугроженијим становницима подељено је 30 пакета са средствима за хигијену, а помоћ
је пружена и суграђанки Милеви, о којој чланови
ОО свакодневно воде бригу и доносе јој храну.
Разговарали смо са грађанима, на пулту на пијаци,
о њиховим проблемима и потребама. У сарадњи
са Саветом за спорт и омладину, основну школу у
Сремским Карловцима посетио је генерални секретар Спортског савеза Србије, Владимир Батез,
и донирао лопте спортским друштвима.

Бор

Бач
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ЈУГ СРБИЈЕ

Први српски премијер
који је посетио Прешево
Чланови претходних влада нису ни знали да је
Прешево у Србији, па су се Општини Прешево,
у разним документима, обраћали као да је на
Косову или чак у Албанији

Премијер Вучић у посети ванболничком породилишту у чију
обнову је Влада уложила 115 милиона динара

П

ремијер Србије, Александар Вучић, обишао је југ Србије,
боравио у општинама Прешево и Бујановац, где је посетио Прихватни центар за мигранте, ванболничко породилиште, народну кухињу Црвеног крста... Интересантно је
што је премијер Вучић, према речима Рагми Мустафе, председника Општине Прешево, први премијер Србије који је посетио
ову Општину. Мустафа је рекао да, у неколико наврата, у претходним владама, нису ни знали да је Прешево у Србији и да су у
разним документима, којима су се обраћали Општини, неки мислили да је Прешево на Косову или чак у Албанији.

Обилазак Прихватног центра за мигранте

Премијер Вучић је оценио да се позитивно развијају односи
са Албанцима у Прешеву, иако су још далеко од идеалних, и поручио:
„Надам се да је време у ком смо се тукли далеко иза нас и да се
неће више никада поновити“. Заједно са премијером, југ Србије
посетили су и министри Златибор Лончар, Александар Вулин и
Небојша Стефановић, као и директор полиције, Милорад Вељовић, и директор Канцеларије за југ Србије, Зоран Станковић.
Током посете Прихватном центру за мигранте, премијер Вучић
је рекао да јер реч о проблему који није тренутни и да се прибојава да ћемо се с њиме суочавати и током зиме. Подсетио је да
у Србију дневно долази око 1.000 људи и да се решење за овај
проблем мора тражити заједно са ЕУ.
„Не можете да зауставите процес у којем људи са одређених
територија Централне Азије или Блиског истока долазе овде у
потрази за бољим животом, на путу ка Немачкој или другим западноевропским земљама“, истакао је Вучић.
Премијер је обишао и ванболничко породилиште у Прешеву, у
чију реконструкцију је српска Влада уложила 115 милиона динара,
и поручио да се оно више никада неће затварати. Подсетио је да
породилиште није радило од 1988. и да ће, после помоћи српске
Владе од 115 милиона динара, Европске уније од 250.000 евра и Албаније од 50.000 евра, ту годишње моћи да се обави 500 порођаја.
„Мислим да су услови изванредни. Тешко да у неком малом
месту у Србији можете да нађете овакве услове, а радићемо још
много више да побољшамо живот свих наших грађана на југу Србије“, поручио је премијер.

СНС ИНФОРМАТОР 29/2015 | 21

ВЕСТИ ИЗ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
МАЈА ГОЈКОВИЋ

Србија је посвећена
евроинтеграцијама
П

редседница Народне скупштине Републике Србије, Маја Гојковић, састала се са председником Европског парламента, Мартином Шулцом, указала да је за Србију важно што Европска унија
препознаје остварени напредак наше земље и навела да очекује
што скорије отварање првих преговарачких поглавља.
Шулц је нагласио да Србија припада Европи и да су врата Европске уније отворена за Западни Балкан, као и да Србија и ЕУ морају
да улажу у наставак предстојећег процеса евроинтеграција. Он је
посебно нагласио да се чланство Србије у ЕУ треба посматрати као
заједнички циљ Србије и Уније, и изразио подршку европских структура регионалној политици мира и стабилности коју води Србија.
„Србија је посвећена унапређењу регионалних односа и неће одустати од политике сарадње, мира и стабилности. Постоји интерес да
земље региона сарађују у многим областима, посебно у економији и
инфраструктури“, рекла је председница Гојковић том приликом.
Маја Гојковић састала се у Мадриду са председником Конгреса
Шпаније, Хесусом Маријом Посадом Мореном, а разговарало се
о унапређењу односа две земље, евроинтеграцијама Србије и
економској сарадњи. Председница Скупштине захвалила се Шпанији на принципијелној подршци територијалном интегритету и
суверенитету Србије и навела да је Београд посвећен примени
Бриселског споразума, као и дијалогу са Приштином. Посада је
напоменуо да Шпанија има чврст став по питању КиМ и да је увек бранила исту позицију. Гојковић је упознала председника Посаду са реформама које Србија спроводи у
области економије и указала да је Скупштина Србије донела многе реформске законе,
чији је циљ побољшање привредног амбијента, а прилику је искористила и да позвове
шпанске привреднике да више улажу у Србији.
Председница Гојковић састала се и са председником Румуније, Клаусом Јоханисом. Јоханис је на састанку истакао да Румунија снажно подржава евроинтеграције Србије, а
председница Народне скупштине захвалила се на подршци нашој земљи на путу ка ЕУ
и истакла да је Србија посвећена даљем напретку у том процесу.

ЗОРАН БАБИЋ

За шест месеци 253
дискусије и 123 реплике
Према подацима „Отвореног парламента“, Скупштина Србије усвојила је, за
првих шест месеци ове
године, 87 закона. Посланици су заседали 55 дана
и јавности се обратили
3.391 пут. Шеф Посланичке
групе СНС, Зоран Бабић,
имао је 253 дискусије, а на
говоре колега реаговао је
чак 123 пута. Посланици
су одржали 233 седнице
одбора. Највише пута,
52, састали су се чланови
Одбора за уставна питања
и законодавство. На предлоге закона поднето је 1.313 амандмана,
а усвојен је сваки четврти. По убрзаној
процедури усвојена су 25 акта.

АЛЕКСАНДРА ТОМИЋ

Формиран Форум за
енергетску политику
У Дому Народне скупштине формиран
је парламентарни Форум за енергетску
политику Србије, чији је циљ да окупи
кључне актере у сектору енергетике
како би се омогућила квалитетна комуникација и размена идеја и мишљења о
актуелним темама из те области. Тако ће
народним посланицима бити омогућено
да, приликом доношења закона, доносе одлуке засноване на квалитетним и
потпуним информацијама, која одражавају бројна и различита гледишта.
„Желимо да отворимо врата за све
међународне организације, стручна
удружења, академску јавност, медије,
надлежне институције, и да на једном
месту, заједнички покренемо сарадњу са
локалним самоуправама, али и размену
искустава и знања са државама у региону, Европској унији и свету, из области
енергетике. Србију чекају велике промене у енергетској политици, зато је било
неопходно да се оформи једна оваква
посланичка група, где ће бити отворене
све теме које се односе на енергетску политику Србије“, изјавила је председница
Форума, проф. др Александра Томић.
Заједничко свим члановима Форума,
међу којима су и Зоран Бабић, Верољуб
Арсић, Бранислав Блажић, Владимир
Орлић и Верољуб Матић, јесте то да су
сви инжењери.

З
АКОНИ
Донети закони током јула
Закон о изменама и допунама Закона о полицији
Закон о измени Закона о отклањању последица поплава
у Републици Србији
Закон о претварању права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту уз накнаду
Закон о потврђивању Споразума између држава чланица
Северноатлантског уговора и осталих држава учесница у
Партнерству за мир о статусу њихових снага, са Додатним
протоколом Споразума између држава чланица Северноатлантског
уговора и осталих држава учесница у Партнерству за мир о статусу
њихових снага и Наредним додатним протоколом Споразума између
држава чланица Северноатлантског уговора и осталих држава
учесница у Партнерству за мир о статусу њихових снага
Закон о изменама и допунама Закона о хипотеци

22 | СНС ИНФОРМАТОР 29/2015

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ,

председник СО Рума, открива да се, након
реализације великих инвестиција, број нових
радних места пење ка 4.000, што значи да ће
у Руми бити запослени сви који желе да раде

Ускоро незапосле
П

је у рекордно кратком року,
редседник Владе Рете је инвеститор изабрао
публике Србије, Алекбаш нас, иако су у игри биле
сандар Вучић, отвобритански Албон - 225 радника
и друге општине. Компанија
рио је у Руми, на Видовдан,
је, бирајући ову локацију, у
фабрику меморијске пене,
италијанска Адриана текс - 600 радника
потпуности препознала свој
кинеско-данске
компаније
интерес, што потврђује и
„Еверест продукт“. Реч је о
кинеско-дански Еверест - 1.200 радника
чињеница да је у Меморандуинвестицији вредној 15 милифранцуски Хачинсон - 200 радника
му, који је потписан на отваона евра, која ће, само у првој
рању „Евереста“, на Видовдан
фази, запослити 359 радника,
непалски Синовејшн груп - 500 радника
ове године, резервисано још
а свечаности су присуствохектара намењевали и министар привреде
словеначка Новотехна и Карби – 50 радника осам-девет
них за проширење производЖељко Сертић, амбасадори
них капацитета.
Кине и Данске, Ли Манчанг и
У Руми је недавно отворена и фабрика која послује у окМихаел Борг – Ханесен, као и челни људи локалне самоуправе и
виру италијанске „Калцедоније“, чијом изградњом су
председник Општине Рума, Слађан Манчић.
створени услови за запошљавање 600 радника. Колико
Према речима Александра Мартиновића, председника
је локална самоуправа урадила на привлачењу инвестиСкупштине општине Рума, ова инвестиција ће у знатној мери
ција?
смањити незапосленост и обезбедити сигурност и приходе за
- Општина Рума, са својом Канцеларијом за локално економски
саме запослене, али и за општински буџет, који ће, на основу
развој и кроз презентацију својих радних зона, доношењем одлука
убирања пореза на зараде и имовину, остваривати приходе.
- Наведени приходи моћи ће да се касније из буџета усмере СО Рума, као и израдама елабората и студија оправданости, мнона изградњу инфраструктуре, путева, вртића и свега што је бит- го је допринела привлачењу инвестиција. Обавезе инвеститора су,
но за квалитетан живот наших грађана. Значај за државу Србију приликом добијања земљишта, на овај начин, сведене на најнижи
је, такође, велики, јер је ово тек прва инвестиција кинеског ин- могући ниво. Надокнада за пренамену земљишта и комуналије, које
веститора са тенденцијом ширења по целој земљи. Асортиман оптерећују инвеститора, заиста су на минималном нивоу, те смо на
који ће бити произведен у овој фабрици намењен је извозу на тај начин стимулисали привреднике да дођу управо код нас.
Које су све велике инвестиције стигле у Руму и да ли је
руско, азијско и европско тржиште, што ће Србији обезбедити
смањена стопа незапослености, захваљујући напорима
веће приходе.
локалне самоуправе и Владе Републике Србије?
Како је дошло до овакве несвакидашње сарадње? Зашто је
- Што се тиче великих инвеститора, у последње две године,
кинеско - дански инвеститор изабрао баш Руму?
- Општина Рума једна је од ретких општина и градова у Србији реализоване су инвестиције британског „Албона“, који треба да
која има изузетан географски положај и добро уређене индус- запосли 225 радника, отворена је фабрика ,,Адриана текс“, која
тријске зоне. Инвеститору смо без надокнаде понудили 5,5 хекта- послује у оквиру „Калцедоније“ и планира да запосли 600 раднира грађавинског земљишта, на одличној локацији, уз аутопут Бе- ка. Фабрика „Еверест“ планира да запосли до крајње фазе 1.200
оград-Загреб. Поступак издавања грађевинске дозволе завршен радника. У току је изградња фабрике „Хачинсон“, која ће се ба-

Велике инвестиције

Отварање фабрике „Адриана
текс“, која послује у оквиру
италијанске „Калцедоније“

Изградња фабрике „Хачинсон“ која ће производити
делове за аутоиндустрију
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СТРАНАЧКЕ ВЕСТИ

еност у Руми 7-8%
Премијер Вучић на отварању фабрике „Еверест“, која ће запослити, само у првој фази, 359 радника

Имамо све више страних туриста
Колико радите на развијању туристичких капацитета и
шта румска Општина може да понуди туристима?
- Кроз своју Туристичку организацију, Општина Рума презентује излетиште парк-шуму Борковац, вештачко језеро у
Борковцу, заштићено станиште бару Трсковачу, као и познато
ловиште Каракушу. Смештајни капацитети равни су градовима
Србије са далеко већим бројем становника, јер Рума која, као
Општина има око 60.000 становника, а као град око 30.000
становника, има читав низ хотела и ресторана. У центру су
„Вила Хит“ и хотел „Парк“, у Борковцу је ресторан „Борковац“,
познат као место међу боровима, док се у близини аутопута
налази ресторан „Вулин“ који, такође, нуди смештај. У граду
се традиционално организују манифестације, а најдужи век
трајања има румски вашар, који је први пут одржан давне 1747.
године, када је Рума, указом Марије Терезије, постала трговиште. Сваког трећег у месецу, Рума постаје Србија у малом,
а свако ко живи од трговине долази на ово место како би себи
обезбедио приход. Рума је, према подацима из 2010. године,
бележила 410 туриста, који су овде проводили по једну ноћ, од
којих су 370 били домаћи, а 40 страни. Подаци из 2014. указују
на невероватан пораст, јер је Руму на годишњем нивоу посетило 12.000 људи, са око 25.000 ноћења у трајању од три-четири
дана, од чега 62 одсто посетилаца сада чине странци, што
сведочи о атрактивности за туристе. Археолошка налазишта
Гомолава у Хртковцима и Басијана у Доњим Петровцима примамљиве су мете за домаће и стране туристе.
Како сте се ове године припремили за традиционално
Културно лето?
вити израдом делова за аутоиндустрију и која ће запослити 200
људи. Преговара се са инвеститором из Непала „Синовејшн групом“, која ће се код нас бавити производњом хране и планира да
запосли 500 људи, а очекује се потписивање Меморандума о разумевању са овим инвеститором у Влади РС. Своје погоне у Руми
отварају и словеначки инвеститори, који планирају да запосле 30

- Културно лето се традиционално одржава сваке године
и траје целу летњу сезону. Културни центар, заједно са осталим установама културе у Општини, обезбеђује суграђанима
богат и садржајан музички, филмски, позоришни програм.
Неки од сегмената одржавају се под отвореним небом, а неки
у затвореним просторима, у складу са потребама самог садржаја или временских прилика. Ове године, Румљани и сви
који дођу из других средина певаће заједно са Звонком Богданом, Партибрејкерсима, Ван Гогом, Рибљом Чорбом...
Недавно је туристичка понуда обогаћена и новим базеном...
- Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, и председник Општине Рума, Слађан Манчић, свечано су отворили
олимпијски базен у Борковцу, највећој узданици румског
туризма. Поред парк шуме са уређеним трим стазама, вештачким језером, погодним за риболов, пливање и спортове на
води, отворен је и најмодернији олимпијски базен у Србији.
Свечаном отварању, поред челних људи румске Општине,
присуствовали су и секретар за спорт и омладину Београда,
Славко Гак, председник Посланичке групе СНС, Зоран Бабић,
и помоћник министра у Министарству пољопривреде Ненад
Катанић. Купачима су у Борковцу сада на располагању два
базена: олимпијски базен, димензија 50 пута 25 метара, чија
је почетна дубина 2,2 метара, на средини 2,5 метара, док је
део предвиђен за скокове у воду дубине 4,8 метара, и дечији
базен дуг близу 18 метара и дубок 80 центиметара. Већ у првим данима после отварања, базен бележи одличну продају
карата, што нашој Општини много значи.
до 50 људи. Реч је о „Новотехни“ и „Карби“, које ће такође допринети смањењу броја незапослених. Након реализације свих ових
инвестиција, кроз које се број нових радних места пење ка 4.000,
очекујемо да ће незапосленост у Руми бити сведена на ниво од
свега седам-осам одсто, колика је у најразвијенијим државама ЕУ,
што практично значи да ће радити сви који буду то желели.
Пуштање у погон фабрике
меморијске пене

Свечано отварање градског базена у Борковцу
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СНС ПАНОРАМА
Бајина Башта

50. Бајина Башта

Парастос страдалим Србима у Подрињу
Око 70-ак чланова ОО СНС Бајина Башта
самоиницијативно је 4. јула у Братунцу присуствовало одавању помена и парастоса страдалим Србима у Подрињу. Помен је одржан на
градском гробљу, а венце и цвеће на споменкрст српским жртвама положили су председник РС, Милорад Додик, министар рада, запошљавања и социјалне политике у Влади Србије,
Александар Вулин, и друге високе државне
и верске делегације. На подручју Братунца,
Сребренице, Скелана, Милића, Власенице,
Осмака и ширег подручја средњег Подриња и
Бирча, убијено је 3.500 Срба, међу којима највише цивила, жена и деце. На Петровдан, 1992.
године, муслиманске снаге, под командом Насера Орића, измасакрирале су 69 српских цивила, више од 70 ранили, а 19 се воде као нестали. За злочине почињене над Србима још нико
није одговарао.

51. Горњи Милановац

Кишна канализација и афсалтирање
ЈП за изградњу Општине Горњи Милановац,
на чијем челу је директор Божидар Вучетић, удрадило је кишну канализацију и асфалтирање
изузетно важне саобраћајнице у улици Вука Караџића. Већ две деценије, сваког јуна, одржава
се манифестација „Бели лабуд“, чији је циљ да
подстакне житеље Рудничко-таковског краја да
уреде и оплемене животни простор, а ове године пријавило се 29 учесника. Министарство
здравља усвојило је пројекат стерилизације
опреме, који је израдила Општа болница, на
челу са др Миром Лазаревићем, и одобрило 18
милиона динара за реализацију, што ће болници
омогућити квалитетан и сигуран рад. Културни
центар представио је у Дому културе на Руднику
изложбу фотографија Витезслава Кнејфла, пореклом Чеха, аустроугарског официра и среског
команданта Рудника Качерског 1917. и 1918.
године. Фотографије су скоро цео век биле недоступне јавности и, као небитна документа,
понуђене су на аукцијску продају. Момчило Пауновић је препознао амбијент Рудника, у коме су
фотографије настале, и откупио их.

52. Липљан

Богат програм за Дане Општине
Општина Липљан, у сарадњи са Канцеларијом за КиМ, организовала је културно-уметничку манифестацију „Дани Општине Липљан“,
на којој су промовисане културно-уметничке
вредности и традиција нашег краја. Манифестација је отворена у Скуланеву, где су мештанке
уприличиле изложбу ручних радова са етно мо-

тивима, а затим су наступила локална КУД. Другог дана манифестације, у Липљану је одржана
изложба српских јела из овог краја, избор за традиционално и модерно умешену косовску погачу, наступ аматерског дечијег позоришта „Дена
Дебељковић“ из Доње Гуштерице... Трећег дана,
манифестација је одржана у Добротину, где је,
такође, уприличен разноврстан културно-уметнички програм. Манифестацији је присуствовао
и начелник Косовског управног округа, Срђан
Петковић, а победницима су уручене захвалнице и награде. У Горњој Гуштерици завршено је
асфалтирање улице Горана Ћирковића. У Општини Липљан, у оквиру припрема за Задушнице,
очишћено је 11 православних гробаља.

53. Алексинац

Уређење „Липовца“
Установа за одмор и рекреацију деце „Липовац“, надомак Алексинца, бележи успешну сезону са пуним капацитетима. Реализацију Програма смештаја деце на рекреативној настави,
али и других корисника, пратиле су и активности на уређењу дворишта и адаптацији Дома.
Према речима Емилијана Милосављевића, директора установе, милион динара уложено је у
уређивање спортских терена и унутрашњости
објекта, а до краја године требало би да почну
и радови на уређивању фасаде.

54. Прибој

Награде за најбоље ђаке и студенте
Председник Општине Прибој, Лазар Рвовић, организовао је традиционални пријем за
најбоље ученике и освајаче награда на такмичењима, а сви су добили вредне новчане награде и књиге. Општина је наградила и менторе
ученика који су остварили изузетне резултате.
„Стипендирали смо 10 талентованих студената, обезбедили 100 стипендија и 50 једнократних помоћи за материјално угрожене студенте,
финансирали одлазак најбољих средњошколаца и студената у Церн...“, набројао је Рвовић. Закључен је Уговор о преносу права јавне
својине на непокретностима на другог носиоца
јавне својине, без накнаде, између Републике
Србије и Општине Прибој. Предмет овог уговора је пренос власништва над Погоном 4, са
државе на Општину, чиме се стварају услови
за даљи привредни развој. Тим поводом, Рвовић је нагласио да се, осим формирања Слободне зоне, очекује и финализација договора са
финским „Сису аутом” и да су готови пројекти
за реконструкцију постојења у којем ће бити
покренута најсавременија производња. Формирана је радна група за решавање проблема
управљања отпадом на територији општина
Прибој, Пријепоље, Нова Варош и Сјеница.

Липљан

55. Александровац

Омладинци са грађанима
Активисти Савета за омладину, уз помоћ
Савета за интернет и функционера Странке, на
градском тргу су делили „СНС Информатор“ и
чашице са логотипом Странке и јагодама. Акција је привукла велику пажњу, а СНС је потврдила да је њена омладина најактивнија међу
политичким партијама у Жупи. Наредног викенда разговарали смо са грађанима уз хладне
напитке, а следећег дана смо, уз кафу и киселу
воду, делили резултате истраживања о рејтингу странака у Србији.

56. Врбас

Формирана Унија жена
Формирана је Унија жена ОО СНС Врбас,
а првом састанку присуствовали су Игор Бечић, председник ОО СНС Врбас, и Миа Костић,
председница Уније жена ГО СНС Нови Сад.
Унија ће се бавити женским предузетништвом,
здравством, спречавањем насиља у породици,
образовањем, хуманитарним радом... За председницу Уније жена именована је Сања Жигић,
која је позвала све чланице да се укључе у рад.
Завршен је процес сертификације и потврђено је
да је ЈП Дирекција за изградњу усагласила своје
пословне процесе са међународно признатим
стандардом ИСО 50001:2011. „Наше ЈП једно
је од малобројних у Србији и ближем окружењу
које је добило овај сертификат. Канцеларија за
енергетски менаџмент је стицањем овог престижног стандарда још једном потврдила лидерску позицију у својој бранши. Увођењем и применом Система менаџмента енергијом, према
захтевима стандарда ИСО 50001:2011, Општина ће постићи много на пољу уштеде енергије,
али и привлачењу инвестиција“, рекао је Игор
Миловић, директор ЈП.

57. Аранђеловац

Асфалтирање улица
Након завршетка друге фазе главне улице и
пута Брезовац-Винча, на ред су дошли радови
на путевима у градским и сеоским МЗ. Урађено
је близу седам километара путева, у вредности
20 милиона динара. Асфалтирано је 11 сеоских
и градских путева, а следи фаза крпљења рупа
на коловозима. Крајем августа почеће друга
фаза асфалтирања улица. Општинска Фондација за подстицај стваралаштва у науци, уметности и култури организовала је, и ове године,
Конкурс за доделу новчаних награда најбољим
ученицима основних и средњих школа. Награде
за 90 најбољих ученика доделио је председник
Општине, Бојан Радовић. Више од 60 активиста
и чланова СНС учествовало је у акцији добровољног давања крви. Председник Радовић посетио је изложбу радова у Дневном боравку за
децу ометену у развоју, и најавио да ће локална
самоуправа решити стамбено питање ове установе, коју и финансира.

58. Осечина

Брендови из нашег краја
На 53. Данима малине у Бранковини, произвођачи из Општине Осечина однели чак три
награде – за најбољу малину, најуређенији
малињак и највећи род по хектару. Награде
Института за воћарство из Чачка на смотри
најбољих српских шљивовица добили су произвођачи из Братачића. Да брендови из Осечине и Подгорине изазивају пажњу, говори и
одлична посећеност штанду Осечине на 17.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Витина
Међународном сајму предузетништва МЕСАП у
Неделишћу, у Хрватској. По речима Николе Томића, директора ТО Подгорина, штанд Осечине у елитном излагачком делу био је одлично
посећен, а подгорски брендови од шљива били
су у центру пажње.

59. Алибунар

Убедљива победа СНС
На изборима за савете свих МЗ на територији Општине Алибунар, напредњаци су остварили убедљиву победу, освојивши 67,85 одсто
укупног броја мандата. Исказана воља грађана
на нивоу МЗ брзо се пренела и на општински
ниво. У скупштинским клупама дошло је до
формирања нове коалиције СНС-СПС. Нова
већина броји 13 одборника, од укупно 23. Председник Општине изабран је из редова СНС,
а у Општинском већу је шест напредњака, од
укупно девет чланова. Општина Алибунар била
је једно од најјачих упоришта ДС у Војводини,
али су напредњачке идеје, поштење, посвећеност и јединство, уз поверење грађана које смо
добили, послали су демократе у историју.

60. Апатин

Чишћење и уређење
Чланови МО Насеље организовали су радну
акцију, обезбедили трактор и алат, и очистили
делове насеља од смећа и суве траве. Омладина МО Сонта уредила је дечије игралиште,
покосили су траву, очистили двориште, поставили нове голове са мрежом, а у плану је да се
реконструишу трибине и инфраструктура. Чланови МО Свилојево, у сарадњи са МО Апатин,
уређивали су дечије игралиште у парку иза
цркве. Извезене су три тракторске приколице
грања и отпада, и покошена је трава. Омладинци су реновирали тобоган, клацкалице, офарбали све клупе и љуљашке.

61. Бачка Паланка

Реконструкција пута у Гајдобри
У Гајдобри је започета реконструкција пута
I-б реда, у дужини од 2,2 километра, вредна 40
милиона динара. До радова је дошло након што
су председник Општине, Александар Ђедовац,
и начелник Јужнобачког управног округа, Зоран Милошевић, иницирали, у разговорима
са министарком Михајловић, да се ови путеви
врате под ингеренцију Републике, будући да
покрајинска власт није у стању да се адекватно
стара о њима. Поводом Светског дана заштите животне средине, активисти МО Братство
и МО Стари град очистили су простор око амбуланте у Новој Паланци и оближње спортско
игралиште. Захваљујући ангажовању помоћника председника Општине задуженог за област
заштите животне средине, Војислава Зубца,
град и околна места опремљени су са више од
сто нових канти за смеће.

62. Оџаци

Велике акције уређења
Председник Општине Оџаци, Душан Маријан, примио је представнике твининг пројекта „Унапређење социјалног дијалога“, који
финансира ЕУ, а спроводе владе Србије и Словачке, као и представнике Уније послодаваца и
синдиката у циљу формирања општинског Социјално-економског савета. Остваривање људских и мањинских права била је тема састанка
директорке Канцеларије за људска и мањинска
права, Сузане Пауновић, председника Маријана
и представника удружења грађана. На седници

СО Оџаци усвојена је Локална стратегија одрживог развоја Општине до 2020. За уређење
каналске мреже у атару Бачког Грачаца и Бачког Брестовца обезбеђено је 26,9 милиона динара. Савет за младе наставио је акцију „Чепом
до осмеха“. Акцији „Шта тренираш“ одазвало
се 25 клубова оџачке Општине, чиме је обухваћено 1.200 деце основношколског узраста.
Акцију „Превенција против карцинома дојке“
организовало је УГ Жене за Српски Милетић“, а
одазвало се преко стотину жена. Активисти МО
Српски Милетић, симпатизери Странке, стонотенисери и МЗ чистили су и уређивали парк у
близини канала ДТД, Спортски центар, центар
села, страначке просторије и дечији парк. МЗ
Оџаци подржала је акцију бесплатних превентивних здравствених прегледа, којој се одазвало око 150 Оџачана. У уређивању дворишта МЗ
учествовали су чланови Савета МЗ. ТО обележила је Међународни дан Дунава едукативним
програмом и манифестацијом на платоу СРЦ у
Оџацима, а одржана је и 11. Фијакеријада. На
олимпијском базену организована је бесплатна школа пливања за најмлађе. Активисти из
Оџака уређивали су пешачку стазу, од пружне рампе према Хиполу. Чланови МО Дероње
уредили су двориште Дома културе и спортско
игралиште. Активисти МО Ратково уређивали
су спортске терене и обалу Багер баре. У Каравукову је обележена петогодишњица акције
„Удицом против дроге“, а МО Каравуково организовао је уређење Титовог гаја. Чланови
СНС из Лалића уредили су простор око сеоске
амбуланте и вртића. У Бачком Брестовцу радници ЈКП Брестком, пољочувари, радници МЗ
и активисти МО СНС уређивали су село. Форум
жена организовао је трибину „Узроци, последице и проблеми самохраног родитељства“ у
Оџацима.

63. Витина

Деца посетила Београд
Основци из Општине Витина, у пратњи
председника Привременог органа, Срђана Николића, чланова Привременог органа, Срећка
Спасића и Милоша Перића, и повереника игумана манастира Хиландар, Милоша Стојковића,
посетили су 2. и 3. јула Београд. Дочекали су их
градски менаџер, Горан Весић, и чланице Градског већа, Тања Поповић и Мирјана Милутиновић. Малишани су обишли храм Светог Саве,
приређена им је представа у Дечјем културном
центру, у пратњи министра Вулина обишли су
ЗОО врт, разгледали су Народну скупштину
и састали се са премијером Вучићем, који им
је обезбедио посету стадионима ФК Црвена
звезда и Партизан. Руководство Црвене звезде
омогућило је деци да се упознају са најбољим
младим голманом на свету, Предрагом Рајковићем. Акцију је помогла Канцеларија за КиМ,
која је обезбедила превоз.

64. Нова Варош

Летовање за 50 првака
Педесетак првака из свих шест основних
школа на подручју златарског краја отпутовало је у Бечиће, где ће десет дана летовати о
трошку Општине. Малишане је испратио заменик председника Општине, Иван Младеновић,
и поделио им пакетиће са храном и водом, и
мајице „Златарфест 2015“. Право на бесплатно
летовање имају прваци из породица самохраних родитеља, из материјално угрожених породица... ОО СНС Нова Варош организовао је

трибину „Борба против корупције“, на којој су
говорили академик др Костадин Пушара, Никола Јеленковић и Угљеша Мрдић, чланови Савета за борбу против корупције СНС. Домаћин
трибине био је Димитрије Пауновић, лидер нововарошких напредњака.

65. Вршац

Здравствено предавање
Чланови Савета за здравство организовали
су здравствено предавање у просторијама МЗ
Братство и јединство. Предавач је био др Јон
Оморан, специјалиста кардиологије, члан Савета за здравство, а тема превецнија кардиоваскуларних болести. Наши суграђани добили
су одговоре на бројна питања, а подељени су
и флајери „Фактори ризика за обољевање од
КВБ“ и „Савети за здрав живот и превенцију
КВБ“.

66. Прокупље

Помоћ најсиромашнијима
Општина Прокупље једна је од 34 локалне
самоуправе на југу Србије за које је Европски ПРОГРЕС издвојио средства за пројекте
увођења и развоја географских информационих система. Средства за учешће радника
локалне самоуправе на Радничким спортским
играма биће преусмерена за социјално најугроженије становништво. Обележили смо Светски
дан заштите животне средине. ЈП за урбанизам
и уређење наставља санацију ударних рупа на
градским улицама и локалним путевима, а започети су и радови на оштећеном макадаму.
Одржана је презентација пројекта „Морамо
да научимо да живимо у свету разлика“, који
реализује Друштво Рома Прокупље, у партнерству са Балканским развојним центром, под
покровитељством ЕУ. Општина је социјално
угроженим породицама у селима Велкај Плана и Белољин поделила пакете са животним
намирницама. Дом културе, и ове године, организује Културно лето. Родитељи чија деца
користе услуге ПУ „Невен“, остварили су право
на регресирање трошкова боравка деце. Фонд
за финансирање талената наградио је ученике
основних и средњих школа, који суједно од
прва три места на републичким и међународним такмичењима.

67. Пожаревац

Пресељење у нове просторије
ГО СНС Пожаревац, после унутарстраначких
избора, добио је ново руководство, на челу са
Банетом Спасовићем, председником СГ Пожаревца. Почело је пресељење у нове просторије,
интензивирали смо рад са МО и у свакодневном смо контакту са грађанима. На плану локалне самоуправе, где наша Странка учествује
у власти, бележи се побољшање рада јавних
предузећа и установа, уз инсистирање на законитости и раду и повећању ефикасности.

68. Костолац

Нови гимнастички центар
Министар Вања Удовичић обишао је
Општину Костолац, упознао се са реализацијом пројеката смањивања незапослености
међу младима и отворио гимнастичарски центар. Уређена је костолачка плажа Топољар.
Нашем суграђанину, Стефану Милошевићу,
члану младе репрезентације која је победила
на Светском првенству у фудбалу, предата је
плакета и признање најзаслужнијег грађанина
Костолца.
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ГРАД БЕОГРАД

СНС ПАНОРАМА
69. Београд

Хуманост на делу
Уочи Дана добровољног давалаштва крви,
ГО СНС Београд одазвао се позиву Института
за трансфузију и подржао акцију добровољног
давалаштва у просторијама Градског одбора.
Прикупљено је 156 јединица крви, а акцију је
подржала и заменица председника СГ, Андреа
Радуловић. Своју хуманост, активисти и функционери Градског одбора Београд показали су
и подршком акцији коју је покренуо поп певач
Владо Георгиев за лечење Исидоре Бјелице.
Тања Поповић, чланица Већа СГ, истакла је
да се градска власт има слуха за проблеме суграђана и да се увек труди да помогне.

Акција добровољног давања крви
у просторијама Градског одбора
СНС Београд

Гроцка

Земун

Подела „СНС Информатора“ у Земуну

70. Гроцка

Расхладне витрине на пијаци
Акција „Безбедност тракториста у саобраћају“ настављена је на територији Општине Гроцка у насељима Ритопек, Заклопача,
Пударци и Камендол. У улици Васе Чарапића
у Гроцкој урађена је канализациона мрежа у
дужини од 100 метара. ЈП Пијаце и зеленило
започело је изградњу млечне хале на зеленој
пијаци у Умчарима, где ће бити постављене
расхладне витрине како би се омогућили бољи
хигијенски услови за продају млечних производа, јаја, меда, тестенина и месних прерађевина.
Као и сваке године, у великој сали Општине
Гроцка, организован је свечани пријем вуковаца, ђака генерације и ученике који су освојили
награде на републичким такмичењима. Породица Настасијевић 26 година није има прикључак на електромрежу и, упркос обраћању свим
институцијама, успела је да се прикључи на
мрежу тек после иницијативе Општине Гроцка,
која је покренута пре годину дана.

71. Земун

Хуманитарно вече за децу са сметњама
у развоју
У организацији Општине Земун, а у сарадњи
са УГ „Ево рука” из Земун Поља, организовано је хуманитарно вече за децу са сметњама у
развоју. Такође, организовани су „Олимпијски
дани“ у Дому за особе са инвалидитетом „Др
Драгиша Витошевић“, а обновљено је и игралиште за децу са сметњама у развоју у О.Ш. „Радивој Поповић“. Као најава летњих манифестација, организован је бесплатни концерт „Земун
Београду“, а постављен је и понтонски мост до
плаже Лидо. Музичким перформансом и карневалском поворком „Буђење фестивала”, обележен је почетак међународног Фестивала монодраме и пантомиме, чији је оснивач Општина
Земун, а отворен је и 20. земунски међународни салон карикатуре. Општина Земун обележила је и Светски дан избеглица спортскокултурном манифестацијом „Крајишки откос”,
као и Дан Географског факултета. Додељене
су награде за најбоље ликовне и литерарне радове на тему безбедности у саобраћају, најуспешнијим полазницима Регионалног центра за
таленте додељене су дипломе за научно-истраживачке радове и освојена прва три места
на републичком такмичењу, а организована је
и културно-спортска манифестација „Дружење
у Угриновцима”. Награђени су најбољи полицајац и ватрогасац у 2015. години. У Батајници је комплетно реконструисана Новосадска
улица, а у насељу Шангај освештана су звона и
крстови за храм Св. Јована Шангајског. Општина је потписала Меморандум о разумевању са

Општином Keqiao, кинеског града Shaoxing.
Градоначелник Београда, заједно са руководством Општине Земун, обишао је радове на
изградњи 45 станова социјалног становања
у насељу Камендин, као и грађане Алтине, са
којима је разговарано о проблемима због изливања вода услед обилних падавина. МУП је
организовао акцију „Полицајац у заједници“, а
на кеју је одржана акција усвајања паса из прихватилишта.

72. Стари град

Замена гранитних плоча
На иницијативу одборника СГ Београда, а по
жељи Старограђана, почела је замена гранитних плоча у Кнез Михаиловој улици, а очишћена је и дивља депонија на углу улица Херцег
Стјепана и Михизове. Омладина Старог града
одазвала се позиву ГО Београд и добровољно
дала крв. Председник ОО СНС Стари град и
директор Агенције за инвестиције и становање,
испунио је обећање и радови на Аутокоманди
на време су завршени.

73. Палилула

Настављено пролећно чишћење
Организована је трибина „Решавање стамбених проблема“, на којој се разговарало са
председницима кућа станара. Активисти ОО
СНС Палилула организовали су штандове на
више локација, дружили се са Палилулцима,
разговарали о оствареним пројектима и плановима. На захтев грађана, уведена је нова линија
јавне расвете у Падинској Скели. Уређена је и
покошена зелена површина у Котежу, у акцији
у којој је учествовао и шеф Одборничке групе
СНС, Александар Јовичић, а очишћен је и канал
у Пакрачкој улици у Крњачи. Уређен је спортски терен у Јабучком риту. Активисти МО Деспот Стефан Лазаревић, у сарадњи са Саветом
за комуналне делатности, фарбали су паркић
на углу улица Хусински рудари и Пере Ћетковића, а активисти МО Падинска Скела уредили
су окретницу аутобуса. Поводом Дана заштите
животне средине, очишћена је депонија у насељу Мали Лесковац, као и канал у Падинској
скели. МО Дунавац, у сарадњи са Саветом за
здравство ОО, подржао је акцију бесплатних
лекарских прегледа.

74. Чукарица

Превенција наркоманије
У организацији ОО СНС Чукарица, у препуној
сали МЗ Железник, одржана је трибина „Превенција наркоманије код младих“. Раде Петровић, председник ОО СНС Чукарица, указао је на
важност борбе против болести која је, нажалост,
постала део наше свакодневнице. Пред више од
стотину људи, о превенцији наркоманије говорили су др Светлана Вучетић, неуролог и специјалиста за болести зависности, и инспектор
Ламбе Ђорејлијевски, из ПУ за Град Београд.
Организовали смо и трибине „Безбедност на
интернету“ и „Комунални проблеми грађана
насеља Церак и Церак Виногради“. Након 25
година, житељи улице Саре Бернар у Сремчици
добили су асфалтирана паркинг места. Асфалтирана је Омладинска улица у Остружници и улица у насељу Партизан на Ади Циганлији. Почела
је реконструкција парка у улици Поручника Спасића и Машаре на Јулином брду. Унија младих
организовала је хуманитарну журку, на којој су
прикупљена средства за лечење Бојана Поповића, оболелог од леукемије. Мири и Радомиру
Арамбашић из Жаркова, који имају петнаесторо
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Јачање тимског духа: Дружење активиста ОО СНС Звездара

84. Звездара

Спортски дан у Звездарској шуми
Активисти ОО СНС Звездара, у сарадњи са ЈКП Градска чистоћа,
организовали су акције чишћења у насељима Рудо и Медаковић. По
петицији грађана, активисти ОО прекречили су графите на згради,
очистили паркић иповршине око зграда у улицама Вељка Дугошевића и Лазе Костића. Омладина ОО СНС Звездара учествовала је
деце и двадесетдвоје унучади, уручена је велика
количина одеће, обуће, средстава за хигијену и
опреме за бебе.

75. Савски венац

Бесплатни правни и здравствени савети
Сваког четвртка, од 17-19 часова, у просторијама ОО СНС Савски венац, омогућени су
бесплатни правни и здравствени савети, а и
одборници са територије Општине разговарају
са грађанима о њиховим евентуалним проблемима. ОО организовао је трибину на тему
рециклажно двориште, на којој су говорили Горан Весић и Стана Божовић. Министар Небојша
Стефановић посетио је наш одбор, а разговарали смо о раду ОО и будућим активностима.

76. Сопот

Трибина о водоснабдевању
Активисти ОО СНС Сопот држали су штандове на више локација и разговарали са грађанима.
Одржане су две трибине на тему пољопривреде
у Ђуринцима и водоснабдевању у Губеревцу, а
посетиоци су могли да поставе питања и добију
стручне одговоре. Савет за здравство подржао
је акцију бесплатних прегледа, мерења притиска
и шећера у крви. На иницијативу ОО СНС Сопот,
прикупљају се потписи за петицију за смањење
цене БусПлус маркица.

77. Врачар

Акција чишћења
На иницијативу ОО СНС Врачар, прикупљени су потписи за петицију за уређивање улица,
на шта је ЈП Београд пут реаговало брзим попуњавањем рупа у Дубљанској улици и улици
Чернишевског. Потпуно је замењен асфалт у
близини полицијске станице Врачар, у улици
Радослава Грујића. Чланови ОО СНС Врачар
уређивали су запуштене површине у билизини
позоришта Дадов, чиме је омогућено поновно
коришћење некад неприступачних простора
између зграда. У Рјечкој улици очишћено је шибље, коров и шут, док је у улици Симе Игуманова уклоњено нагомилано дрвеће.

78. Лазаревац

Фестивал здравља
У организацији ДЗ „Др Ђорђе Ковачевић“
и уз подршку Општине Лазаревац, одржан је
први фестивал здравља, на којем је било више
од 20 излагача, као и бројних представника јавних установа и удружења. Обезбеђена су средства за асфалтирање улица Лабске и Тозе Марковић Солунца. Отворена је реновирана народна кухиња, који је била оштећена у поплавама.
Потписан је уговор са грађанима МЗ Врбовно и
представницима БВК, како би мештани коначно добили воду који чекају дуже од 40 година.
Настављено је чишћење и уређивање канала у
МЗ Соколово. Гради се палионица свећа у порти

у меморијалном турниру „Душан Јовановић“ у Миријеву, а активисти су подржали акцију „Полицајац у заједници“.ОО СНС Звездара
организовао је спортско-рекреативни дани дружење са члановима
ОО и њиховим породицама у Звездарској шуми. Едукација о рециклажи отпада, обилазак Астрономске опсерваторије и рекреативне
фудбалске и кошаркашке утакмице део су активности које су нам
улепшале дан.

храма Силаска Светог Духа у МЗ Јунковац. Поводом Светског дана избеглица, организовали
смо трибину „Статус расељених и избеглих са
територије бивше СФРЈ“, у дому у Петки.

79. Младеновац

Трибина о квалитету воде
Савет за комуналне делатности организовао је трибину „Какву воду пијемо“, на којој су
говорили главни инжењер у ЈКП Београдски
водовод и канализација, Иван Живковић, директор Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу, Бранислав Поповић, секретар Комуналног савета ГО СНС Београд, Јовица Милошевић, и повереник Савета за комунлане делатности ОО, Владета Лучић. Потврђено је да
је вода из младеновачког водовода исправна,
али да је, у циљу побољшања квалитета, неопходно чешће испирање мреже. Изградњом
регионалног водовода Макиш-Младеновац,
Младеновчани ће добити питку воду истог квалитета као и други становници Београда. Ове
године биће завршена деоница од 1,2 километра, а за наредну годину планирана је израда
идејног пројекта за остале деонице.

80. Нови Београд

Трибина о ПИО
У великој сали Општине Нови Београд, ОО
СНС Нови Београд организовао је трибину
„Ваша права из пензијског и инвалидског осигурања“, на којој су говорили Снежана Јовић
и Весна Стојановић, експерти за радно право,
Наташа Станисављевић, секретар за социјалну заштиту Београда, и др Весна Ракоњац,
председник Одбора за рад, социјална питања,
друштвену укљученост и смањење сиромаштва НСРС. Посетиоцима трибине објашњена
су права грађана из Закона о ПИО, предочено
је шта Град чини на пољу социјалне заштите и
смањења сиромаштва, а објашњен је и начин
рада скупштинског Одбора за рад и социјална
питања.

81. Обреновац

Озелењавање и чишћење
Поводом обележавања славе наше Општине, организована је литија улицама Обреновца.
У оквиру обележавања Дана заштите животне средине, имали смо акцију озелењавања и
чишћења Обреновца, заједно са 100 волонтера
Зеленог кампа. Отворен је нови Предузетнички центар, а реконструише се зграда Гимназије,
која је претрпела велику штету од поплава.
Одржана је трибина о комуналним проблемима у Дражевцу.

82. Раковица

Разговор са председницима скупштина
станара
У просторијама МЗ Миљаковачки извори одр-

жан је састанак председника скупштина станара
МЗ Миљаковачки извори, Миљаковац и Канарево
брдо са градским менаџером, Гораном Весићем,
председником Општине Раковица, Владаном Коцићем, директором ЈКП Зеленило Београд, Слободаном Станојевићем, и директором ЈП Градско стамбено, Николом Ковачевићем, како би се
заједничкинашла решења за проблеме станара.
Организована је трибина „Насиље у породици
нема оправдање“, а предавање су држали Марија
Обрадовић, координаторка Женске парламентарне мреже и народна посланица, професор Слободан Савић из Института за судску медицину, и
Весна Станојевић, координаторка Сигурне куће.
Ревијалном утакмицом између екипе Општине
Раковица и младих Раковице, отворен је реновирани кошаркашки терен у улици Сердар Јанка Вукотића. Општина је поставила нове конструкције,
табле и кошеве, док су раковички напредњаци
исцртали терен и уредили зелену површину. У
склопу акције „За лепши комшилук“, раковички
напредњаци прекречили су графите у пролазу
између зграда у улици Луке Војводића, а у Кијеву
је уређена зелена површина на углу улица Петра
Јовановића и Димитрија Вученова. У просторијама МЗ Митар Бакић, Савет за здравство одржао
је Саветовалиште за здрав живот, а више од 60
суграђана измерило је притисак, шећер и урадило ЕКГ срца. На иницијативу Општине Раковица,
асфалтиран је велики део улице Едварда Грига,
500 метара улице Прве шумадијске бригаде, делови Борске улице, Летићеве, Миљаковачке и
Јосипа Теларевића. Реновира се простор испред
зграде Општине, а Војсци су предате обновљене
просторије Војног одсека.

83. Сурчин

Занимљиве трибине
Активисти ОО СНС Сурчин окречили су ДЗ
у Бечмену и просторије ОО, уређен је центар
Бољеваца, инсталирано је 65 живиних стубних сијалица у насељу Радио Фар, настављено
је асфалтирање пешачких стаза и урађени су
припремни радови за изградњу два дечија парка у Сурчину. Малим матурантима приређена је
прослава поводом краја школске године. Савет
за здравство редовно спроводи акције мерења
притиска и нивоа шећера у крви. Обележен је
Светски дан заштите животне средине, подржани су хуманитарни концерти у Дечијем
културном центру и Дому омладине, као и дружење деце и полиције у Земуну и на Звездари.
Организована је трибина на којој су грађани
разговарали са народним посланицима, затим
трибина у насељу Кључ са председником СО
Сурчин, на тему увођења градске воде и гаса, и
веома посећена трибина, у организацији Уније
жена ОО СНС Сурчин, „Значај жена у политичком животу Србије“.
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85. Барајево

Асфалтирање улица
У МЗ Вранић одржана је трибина, којој су присуствовали
градски менаџер, Горан Весић, и директор БВК, Светозар Веселиновић, а на којој је представљен план за решавање једног
од највећих проблема грађана овог насеља, који је наслеђен од
стране актуелног председника Општине Барајево. Он се односи на наплату утрошене воде по систему блок водомера и неслагања грађана ове МЗ и БВК око очитавања, и наплате преко
судских извршитеља. Иницијативу за решавање овог проблема
покренуо је народни посланик Владимир Петковић. На територији Општине Барајево завршено је асфалтирање Београдске
улице и једног крака улице Слободана Пенезића у МЗ Гунцати,
у дужини од по 500 метара. Асфалтирана су и четири крака Светосавске улице, два на подручју МЗ Гунцати и два на територији
МЗ Барајево, у укупној дужини од 1.000 метара. Завршено је
асфалтирање улица у МЗ Баћевац, где су асфалтирана четири
крака улице Мике Ћурчића, у укупној дужини од 400 метара.
Ребалансом градског буџета, обезбеђено је још средстава за асфалтирање улица.
Трибина у МЗ Вранић о проблему наплате утрошене воде

86. Вождовац

Један дан - једна чистија улица
У Шумицама је отворено још једно дечије игралиште са мобилијаром, теретаном на отвореном и два шаховска стола.
Адаптацијом и пренаменом просторија МЗ
Браће Јерковић, отворен је вртић „Звончица“, чиме су обезбеђена додатна места за малишане. Са циљем стимулације и
промоције здравог начина живота деце,
реализује се пројекат „Вождовачки шампиони“. Најуспешнији ученици награђени
су продуженим викендом у Сокобањи, а
Општина је уручила признања носиоцима Вукове дипломе. Поред манифестације
„Шаховски дан на Вождовцу“ и продајне
изложбе старих и уметничких заната и
послова домаће радиности, организован

је сусрет руководства Града и Општине са
представницима скупштина станара. На
Авали је одржана спортска манифестација
„Slavic race 2015“, коју организују европска
друштва, у сарадњи са Општином Вождовац. Функционери Општине, заједно са
активистима СНС, окречили су Дом за старе у Качарској улици, док је МЗ Рипањ, из
сопствених прихода, донирала два нова рачунара ПС Бели поток. Поред руководства
Општине, и активисти ОО СНС труде се да
Вождовац постане лепше место за живот.
Зато је и настављена акција „Један дан једна чистија улица“, очишћене су и уређене зелене површине у шуми Торлак, јавни
парк око споменика Војводе Степе Степановића, простор око МЗ Кумодраж село и
аутобуско стајалиште у центру Кумодража.

Награђени најбољи ученици
Акција уређења Вождовца

Очишћени су и уређени паркови на Душановцу, код вртића „Бисери“ и у насељу
Браће Јерковић. Активисти СНС, уз помоћ
Еко патроле Општине Вождовац и ЈКП Зеленило Београд, очистили су зелене површине од смећа, уклонили растиње и покосили траву у Кумодрашкој 376 и Ораховој
улици. Савет за избегла и расељена лица и
Савет за националне мањине организовали
су трибину „Положај избеглих и расељених
у Србији“. У просторијама МО Милунка
Савић одржано је Саветовалиште за здрав
живот, где су грађани могли бесплатно да
провере здравствено стање, измере притисак и шећер. Савет за социјална питања
организовао је пловидбу Дунавом, као вид
дружења са особама са сметњама у развоју
из домова и удружења у Београду.

Председник Општине Вождовац,
Александар Савић, и градски менаџер,
Горан Весић, са малишанима
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Дина Вучинић,
одборница
у СГ Новог Сада
БРИГА
О ГРАЂАНИМА

ДС запослила 130 људи
у једном дану,
у једном предузећу
О

само какву ћемо ситуацију затећи, а бојим
дборничка група СНС у СГ Новог
се да прогнозе нису сјајне.
Сада, oд септембра 2012. године,
Какве резултате је дала Радна група за
бавилa се низом питања oд изузетрешавање нагомиланих проблема?
не важности за Нови Сад. Пажња се пос- Радна група, која је састављена на инивећивала санацији јавних предузећа, које
цијативу СНС, имала је за циљ санацију насу била у катастрофалном стању, а није
гомиланих проблема у предузећима, која су
постојала ниједна градска фирма коју демосистематски уништавана од 2008. године.
крате нису оштетиле. Важно питање била је
На челу групе били су правници, еконои безбедност, а опозиција је, често уз помисти, представници синдиката и други
моћ одређених медија, одговорност престручњаци који су могли да помогну. СНС
бацивала на градоначелника и владајућу
никада није била сујетна приликом одабира
већину. Ти напади су били потпуно неокадрова, зато су укључени и људи који нису
сновани, јер је баш на иницијативу Милоша
чланови ниједне странке, већ су допринос
Вучевића у Нови Сад дошло још неколико
дали искључиво са аспекта струке. Резулстотина полицајаца, што је знатно попратате ове групе видимо у годишњим извило субјективни осећај безбедности међу
вештајима предузећа. Доста тога кренуло је
грађанима. Овим речима градска одборна боље. Радници се осећају сигурније, они
ница, Дина Вучинић, почиње разговор за
који су добили отпремнине, добили су их по
„СНС Информатор“, а на питање да ли је
законским условима, а не као раније, када
тешко доносити важне одлуке у СГ Новог
су били преварени и неисплаћени. Нека
Сада, када Покрајину води Бојан Пајтић и
предузећа већ бележе раст пословања.
друга политичка опција, одговара:
Ви се заменица шефа Одборничке групе
- Нови Сад, као највећи административСНС. Да ли Вам је то што сте жена некада
ни центар Војводине, доста је претрпео,
сметало у политичкој каријери и колико
јер је на челу Покрајине друга политичка
се у СНС води рачуна о родној равнопопција. Били смо сведоци нереаговања
равности?
Владе АПВ по многим питањима. Имамо
- На ово питање могу да одговорим кроз
пример Жежељевог моста, где је ДС напра- - Очекује нас огроман
искуство које имам као члан СНС, члан ИО,
вила лош уговор 2011. године, где је текст, посао у решавању стања
одборница и заменик шефа Одборничке
са правне стране, недовољно јасан, чиме
групе СНС у Новом Саду. Мислим да је у поје отворен простор за махинације. У 2015. у Покрајини. Питање је
литици ситуација иста као и у другим прогодини, СГ Новог Сада усвојила је нове од- какву ћемо ситуацију
фесијама. Свако има онолико парче слоболуке не би ли мост коначно био завршен. затећи, а бојим се да
де, интегритета и права на свој став, колико
Најзад је показана воља и решеност да се
прогнозе нису сјајне
заслужи и освоји својим радом и залагањем.
пројекат реализује, а највећи терет понеДанас је председница Скупштине Републике
ли су Град Нови Сад и држава. Грађани тек
сад могу да очекују нови мост, али Покрајина баш и није тако Србије, жена. Председница СГ Новог Сада такође је жена, председнице многих савета и комисија у СГ су жене. СНС води рачуна о
доживела решавање овог проблема.
Какава је ситуација са партијским запошљавањем у Но- родној равноправности. Никада нисам осетила да ме то што сам
вом Саду и колики сте вишак запослених затекли у јавним жена спречава у бављењу овим послом.
Ускоро Вам је термин порођаја, али Вас то не спречава да
градским предузећима?
радите...
- Податак да је ДС 2012. године, само неколико дана пре гу- Док неки кажу да је трудноћа друго стање, тврдим да је трудбитка власти у Новом Саду, запослила 130 људи, у једном дану,
у једном предузећу, довољно говори о томе. Када смо их, за ноћа природно и прелепо стање. Неке жене проживе тај период
скупштинском говорницом, питали како ово објашњавају, доби- више, неке мање турбулентно, али мислим да је највећа грешка да
ли смо низ небулозних одговора. Један од њих био је и „да пре- жена престане да ради током трудноће, ако се добро осећа. Волим
дузећа нису основана за стицање добити“. Да ли су онда основа- да сам активна и скоро свих девет месеци учествовала сам у многим
на за стицање губитака!? Циљ реформи био је постављање јав- дешавањима, седницама, кампањама, састанцима... Све се може уз
них предузећа на чврсте и здраве темеље. Следеће је решавање добру организацију. Битно је да волите то што радите, а мој однос
стања у Покрајини, а ту нас очекује огроман посао. Питање је према послу и Странци, коју волим, није се мењао од 2008. године.

ТУРИЗАМ - МОЈА СРБИЈА
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Врњачка Бања
постаје монденски
туристички
центар
ТУРИЗАМ - МОЈА СРБИЈА

П

ремијер Србије, Александар Вучић, присуствовао је свечаној седници СО Врњачка Бања, поводом обележавања Дана
Врњачке Бање и отварања реконструисаног дела
централног парка, са атрактивном фонтаном у
бојама, овог бисера туристичке понуде Србије,
у којем тренутно борави 20.000 домаћих и страних туриста.
Премијер Вучић обећао је да ће Бања имати
још већу подршку државе и од челника локалне
самоуправе затражио је пројекте у које могу да
се улажу средства и унапређује туризам и привреда.
„Путовао сам по целом свету и нигде нисам видео овако лепо место као што је Врњачка Бања.
Она треба да постане монденски туристички
центар и да већ догодине, и поред забележеног раста ове године, удвостручи број туриста и
ноћења“, рекао је премијер.
Вучић је најавио градњу аквапарка, као и то да
ће у Врњачку Бању бити измештен базен који ће
се користити за Европско првенство у пливању у
београдској Арени, али и завршетак аеродрома у
Лађевцима, радове на инфраструктури, и поручио челницима локалне самоуправе:
„Урадите све што је потребно да Бања привуче
неупоредиво већи број туриста него данас!“

Премијер Вучић на свечаности поводом пуштања у рад обновљеног
дела бањског парка са фонтаном

Највеће светске туристичке дестинације
постале су то што јесу захваљујући
домаћем госту. То је и ствар културе,
образовања, националног поноса

СНС И ИНТЕРНЕТ
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Миодраг Поповић, директор Туристичке организације Београда

Домаћи гост развија туризам

П

ремијер Србије, Александар Вучић, отворио је кампању за
промоцију домаћих туристичких потенцијала „Моја Србија“, чији је циљ развој туризма и допринос српској економији. Тим поводом, Миодраг Поповић, директор Туристичке
организације Београда, каже да је Александар Вучић први председник Владе који је експлицитно дао подршку развоју домаћег
туризма и започео кампању за промоцију туристичких дестинација у Србији.
- Једно време био сам на функцији директора Туристичке организације Србије и могу да приметим да смо, тадашњи ресорни
министар и ја, и сви туристички радници у Србији, могли само
да сањамо подршку коју наш туризам данас има, захваљујући
Александру Вучићу. Истини за вољу, и тада је
наш рад на промоцији Србије дао значајне резултате - раст од 23 одсто за годину дана и девизни
суфицит од 93 милиона долара. Чињеница је да
до резултата у туризму може да се дође само напорним радом, великим улагањима и константном промоцијом дестинација. Битно је схватити
да се туризам Србије не води из Београда, нити
се ради само онда када нам на ту чињеницу скрене пажњу премијер, већ рад мора да буде константан.Туризам значајно покреће економију.
Када продате флашицу киселе воде странцу, то
је извоз за који нисте платили траспорт, царину,
трошкове промоције у иностранству. Када град,
попут Београда, заради 700 милиона евра у туризму, то се одрази на економију града, али и на
квалитет живота грађана, јер се у туризам у Београду улаже, од
бољег јавног превоза, уређења фасада, јавних површина, улица,
више места за излазак, више културних садржаја, спортских приредби, манифестација, концерата...
Колико је главни град имао страних туриста од почетка
године? Да ли се бележи повећање броја ноћења? Шта је
странцима најинтересантније у Београду?
- У првих пет месеци 2015. године, Београд је посетило 277.817
туриста, што је за 11 одсто више него у истом периоду претходне године.Од укупно 81.018 туриста који су посетили Београд
у мају, 66.882 је страних гостију, што чини повећање од 13 одсто
у односу на исти месец прошле године, и 14.136 домаћих гостију
што представља пораст од 10 одсто. Од почетка године, најбројнији гости у Београду су из Турске, затим из Хрватске, Словеније,
Немачке и БиХ. Све је већи број гостију из европских земаља, али
и из региона, попут Бугарске и Грчке. Београд је 2013. године забележио око милион ноћења. Прошле, 2014. године, имали смо
милион и по ноћења, што је раст од 50 одсто. Уместо просека од
1,9 дана, колико су се страни туристи задржавали у Београду,
сада смо на 2,4 дана, што је податак који смо морали неколи-

Београдски „Бир фест“

ко пута да проверимо, јер је на први поглед изгледао невероватно. Наравно, ништа од овог не би било могуће да Београд не
функционише као успешна дестинација за домаћег госта. И као
директор ТОС-а, али и данас као директор Туристичке организације Београда, мишљења сам да једна дестинација може бити
међунардно успешна само уколико је посећују домаћи гости.
Највеће светске туристичке дестинације постале су то што јесу,
управо захваљујући домаћем госту. Међутим, то је и ствар културе и образовања, па и националног поноса, ако хоћете. Зато
ми је просто незамисливо да се туризмом у нашој земљи баве
често и они који своју земљу не познају баш најбоље.
Шта бисте саветовали домаћим туристима, како да проведу одмор у Београду? Шта да обиђу и где да
се забаве?
- Када говоримо о одмору у Београду, онда се
то, пре свега, односи на тзв. кратке одморе, или
продужене викенде током којих у Београду можете изабрати догађаје из културне понуде града,
обићи неколико занимљивих галерија (препоручујем легат Петра Лубарде), музеје (препоручујем
музеј Николе Тесле), обићи град отвореним аутобусом, погледати како Београд изгледа са река
у обиласку бродом (препоручујем „Славјанку“,
средњевековни руски, дрвени брод), или се препустити забави, гастрономском ужитку и добрим
српским винима у београдским ресторанима. Као
и увек, ту је стара боемска четврт Скадарлија или
Сава Мала, место на које залази млађа публика и
она која се тако осећа. Све то, и много више можете пронаћи на
нашој интернет презентацији, којом се посебно поносимо и која
покушава да, поред промоције Београда, помогне и промоцију
Србије као туристичке дестинације за грађане нашег главног
града. Београд, иначе, има изузетно добру сарадњу са локалним
туристичким организацијама Аранђеловца, Новог Сада и других
места у Србији, али и у Републици Српској, Црној Гори и читавом
региону.
Како Београд може да унапреди своју туристичку понуду? Да ли сте овог лета изашли са неким новим туристичким садржајима?
- Београд, како ми се чини, доживљава ренесансу када је у питању разноврсност туристичке понуде. Свакога дана промовишемо нове садржаје, попут поменутог Београдског летњег фестивала, Београдског џез фестивала, многобројних концерата од
којих само „Бир фест“ окупи пола милиона људи. Пре само неколико недеља промовисали смо брод „Славјанку“, који неодољиво подсећа на онај са грба Београда, путовање бродом до Винче
и обилазак археолошког налазишта, обилазак Калемегданске
тврђаве „сегвејом“, двоточкашем на електрични погон...

Музеј Николе Тесле

Скадарлија

Председник Владе Републике Србије,
Александар Вучић, угостио је у Београду
децу из српских општина Клокот и Витина.
„Срећан сам што су малишани посетили свој
главни град, што добро знају који је њихов
главни град и зашто га толико воле. Влада ће
учинити све да српска деца на КиМ добију
шансу да живе као сва деца у Европи”,
истакао је премијер.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Премијер Александар Вучић присуствовао је свечаном отварању моста на Јасеници, у селу Блазнава, код
Тополе, који је уништен у прошлогодишњим поплавама. Премијер је
обишао и винарију ПИК Опленац у
Тополи, основану 1948. године, која
је почела радове на проширењу производних капацитета.

