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У ЖИЖИ

УВОДНИК

Драги пријатељи,

Н

аша држава је у тешкој ситуацији и то
није од јуче. Ова власт је наследила
уништену Србију, осиромашене и
ојађене грађане. Зато су пред нама тешки
кораци и још теже одлуке. Морамо гледати
у будућност. Најлакше је тражити грешке и
кукати како нам је тешко. Не желим да Србија
живи више тако. Желим да Србија, коју волим,
скупи довољно снаге и мудрости, да заједно
нађемо решење како да, после толико година,
кренемо напред.
Србија, иако опљачкана и девастирана, неће
ни пропасти, ни банкротирати, јер смо вредан
и поштен народ. Уверен сам, а знате да нисам
оптимиста, него реалиста, да ћемо наћи начина и снаге да се изборимо и са
економским проблемима, колико год да је тешка ситуација. Доказали смо да
се не исплати красти, сада морамо да докажемо, не неком другом, него себи,
да се исплати радити поштено и вредно. И у овом послу морамо да идемо до
краја и не смемо да се штедимо.
Не могу бити задовољан док многи од нас храну купују на рате и страхују
како ће преживети наредни месец. Наша деца не сањају снове као њихови
вршњаци у развијеним државама, већ се надају да им родитељи неће бити
отпуштени. Ја не желим такву Србију. Мораћемо предузети мере, које ће
бити непопуларне, али ће зато бити лековите, због будућности, због наше
деце. Не смемо да мислимо о свом рејтингу и процентима, већ морамо да
заврнемо рукаве и тражимо тешка решења, макар Српска напредна странка
изгубила на наредним изборима.
Као што сваки добар домаћин зна на шта се троши тешко зарађен новац,
тако и држава мора да појача контролу и тачно зна у шта иде сваки динар.
Морамо се ухватити у коштац и са великим губиташима, и реформисати јавна
предузећа. Много мора да се учини за побољшање инвестиционог амбијента.
Увелико радимо на реализацији пројекта Канцеларије за брзе одговоре, који
би требало да заживи овог лета.
Велики проблем је што немамо пројекте у које би могао да се уложи и новац,
који би запослили хиљаде људи, а који би нам се вишеструко исплатили.
Пољопривреда је важна, али нам је једнако важна и реиндустријализација, јер
без фабрика не можемо да подигнемо економију.
Тражићемо различита мишљења, како бисмо дошли до најбољих решења. На
нама је да се сви заједно, на свим нивоима, потрудимо да се стање побољша,
да се земљи омогући несметани привредни развој, да се привуку инвестиције
и да живимо боље. Морамо да покренемо привреду, морамо да покренемо
Србију, јер заслужује да иде напред.
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- Десет
месеци после
успостављања
Владе Републике
Србије, коначно
има наде, Србија
размишља на
другачији начин,
Србија верује да
може да живи боље

Ж

елим да вам се захвалим на изванредној
кампањи. Остварили смо оно што у
последњих 25 година, од када постоји вишестраначје у
Србији, нико није урадио: у једној од
највећих српских општина остварили
смо толико убедљиву победу и добили, не 50 одсто мандата, већ више
од 50 одсто гласова! То говори колика је подршка народа модернизацији
Србије, реформама, озбиљности и
одговорности. Мораћемо да наставимо да доносимо болне одлуке, да
предузимамо тешке мере, али Србију
морамо да извучемо из кризе, рекао је
Александар Вучић, председник Српске
напредне странке, након објављивања
прелиминарних резултата на локалним изборима у Земуну, на којима је
Српска напредна странка остварила
убедљиву, надполовичну, победу.
„Данас, десет месеци после
успостављања
Владе
Републике
Србије, коначно има наде, Србија
размишља на другачији начин, Србија
верује да може да живи боље. Наша
порука нама, пре свега, је да се понашамо другачије од осталих, да се
понашамо одговорно, да оне који се
већ сад понашају онако како су се
понашали неки други пре њих, убрзо
склонимо са тих места, да доведемо оне који ће да се боре за народ,
а не за себе. Да нам рад буде једино
и основно мерило вредности. Ово
је подршка народа за борбу против корупције, у којој не можемо и
не смемо да станемо, ово је подршка
народа за бољу, напредну и модерну
Србију. На том путу заустављаће нас
многи. Ми у њима не смемо да види-
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У ЖИЖИ
Напредњачке победе
- Остварили смо оно
што у последњих 25
година, од када постоји
вишестраначје у
Србији, нико није
урадио: у једној од
највећих српских
општина остварили
смо толико убедљиву
победу и добили, не
50 одсто мандата,
већ више од 50 одсто
гласова! То говори
колика је подршка
народа модернизацији
Србије, реформама,
озбиљности и
одговорности
(Александар Вучић)

мо непријатеље, већ сараднике, и морамо, заједно са њима, да покушамо
да створимо другачију, нормалну и
пристојну Србију. Бескрајно вам хвала на огромној енергији, на томе што
много волите Србију и нашу Српску

Земун

Завршни митинг СНС у Земуну

напредну странку. Поносан сам на све
вас, на овај резултат. За нас је Србија
светиња и ако бисмо успели да државу извучемо из кризе, не би нам тешко
пало ни да имамо десетак одсто гласова мање. За нас је најважније да се

иде напред и да Србију више ништа не
може да заустави“, поручио је Вучић,
окупљеним грађанима испред Општинског одбора СНС Земун.
Историјска победа у Земуну била
је само још један бисер у низу, јер

је Српска напредна странка овог
пролећа остварила убедљиве победе
на свим изборима, у којем год граду, и
на којем год нивоу, да су били расписани - од допунских избора за Скупштину Војводине, преко локалних, до
избора за савете месних заједница.
Од Зрењанина, Србобрана и Новог
Сада, преко Старе Пазове, Косјерића,
Врања до Земуна.
Ове убедљиве победе, са преко 40, а
све више и са преко 50 одсто подршке
бирача, најсигурнији су показатељ
да су грађани за веома кратко време, само годину дана од преузимања
власти, стекли поверење у предан
рад, честитост и добре намере челних
људи Српске напредне странке, а посебно њеног председника, Александра Вучића.
Избори за локалне парламенте у
Србији одавно су прерасли оквире
локалног надметања и постали су

показатељ општег расположења народа. Победом у свакој општини у
којој су били организовани, Српска
напредна странка још једном је показала да ужива огромну подршку
бирача. Ово је посебно било видљиво
у Војводини и Београду, где је актуелна власт Демократске странке одавно
изгубила легитимитет и упориште у
бирачком телу, због чега се отвара
потреба за ванредним покрајинским,
односно изборима за Скупштину града Београда.
Овакав бриљантан успех Српске
напредне странке резултат је
посвећености, искрености и преданог рада, јер грађани желе здраву, модену, уређену Србију, са јаким
институцијама, у којој нема места
корупцији и криминалу, која има снаге
и воље да се реформише и крене напред, у којој се цене праве вредности,
а грађани нормално живе и стварају.

Српска напредна странка освојила
је 51,83 одсто гласова (39 мандата)
и далеко иза себе оставила
другопласирану Социјалистичку
партију Србије са 11,54 одсто и
Демократску странку са 8,94 одсто
подршке бирача, док СРС и ЛДП нису
прешли цензус.

Косјерић

Српска напредна странка је, са
коалиционим партнерима, освојила
15, од 29 одборничких места, у СО
Косјерић, односно 48,39 одсто гласова
свих изашлих на изборе.

Ковин

На локалним изборима у Ковину
СНС је освојила 42,41 одсто гласова
грађана и изборила се да може
самостално да формира власт.

Зрењанин и Србобран

На допунским изборима за три
посланичка места у Скупштини
Војводине, мандате су освојила два
кандидата СНС. У Зрењанину је
већином гласова грађана изабран
напредњак Дарко Бађок, а у
Србобрану Живко Настић, са чак 53
одсто подршке.

Нови Сад

Поверење: Александар Вучић у
разговору са грађанима у Парохијском
дому у Батајници

СНС је на изборима у 19 месних
заједница у Новом Саду, у 18
убедљиво победила. Напредњаци
су убедљиву победу остварили и
у МЗ Центар, Лиман 1 и 2, у којима
је до скоро била неприкосновена
Демократска странка.

Врање

На поновљеним изборима за чланове
савета месних заједница, у две градске
и три сеоске месне заједнице у Врању,
победу су однели кандидати СНС.

Стара Пазова

Убедљиво: Српска напредна странка освојила је 51,83 одсто гласова
грађана на локалним изборима у Земуну

На изборима за десет месних
заједница у СО Стара Пазова, од 116
места, СНС је освојила 94, победивши
у свих десет насеља. Овакав тријумф
једне политичке партије није
забележен још од 1996. године.
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ПОРУКЕ ПРЕДСЕДНИКА СТРАНКЕ

Наћи ћемо решење и за

економију
Спреман сам
на тешке потезе
За мене је најважније каква
ће бити будућност наше
деце. Ако неко данас каже да
напредњаци имају 40 одсто
подршке, ја кажем да бих више
волео да имамо 20 одсто, али
да за три године буде јаснија
перспектива нашој деци,
да фискални дефицит буде
сведен у нормалне оквире, да
је јавни дуг смањен и да смо
значајно повећали привредни
раст. Дакле, наш посао је да
урадимо нешто за Србију, а не
за наше политичке странке.
У складу са тим, увек сам
спреман да прихватам и тежа
решења и мање популарна,
уколико мислим да су боља за
земљу. Ово наше запаљење
плућа неће излечити слатки
сируп, већ горка пилула.
Спреман сам на теже потезе,
а увек може да се маше лепим
изјавама.

Грађани верују
Војсци Србије
Србија има скупштинску
декларацију и Устав који
кажу да је војно неутрална
земља. Одлично сарађујемо,
кроз Партнерство за мир, са
многим земљама НАТО-а, а
одлично сарађујемо и са Руском
Федерацијом. Наша војска је
респектабилна у региону и
желимо да унапредимо њене
оперативне способности.
Поносан сам што је она данас
институција у коју грађани
Србије имају највише поверења.

Ако неко данас каже
да напредњаци имају
40 одсто подршке,
ја кажем да бих више
волео да имамо 20
одсто, али да за три
године буде јаснија
перспектива нашој
деци. Наш посао је да
урадимо нешто за
Србију, а не за наше
политичке странке

Заслужили смо датум
без условљавања

И

ма много позитивних сигнала из Европске уније. Верујем да ћемо добити
датум зато што смо за десет месеци уложили већи напор и више труда
него све претходне владе у последњој деценији. Ако се то не деси, то би
била веома тешка вест за Србију. Али, не бих се превише бавио тиме, јер не желим
да верујем да је таква могућност уопште у оптицају. Мислим да смо заслужили
датум без икаквог условљавања. Људи који о томе одлучују у Европи знају да у
Србији имају поузданог партнера који испуњава обавезе. Али, и партнера који
воли и поштује своју земљу и народ. Ако буду донели другачију одлуку, не знам
како би то могли да образложе нашем народу.

Одлазе они који су лоше радили
Анализираћемо резултате сваког од нас и донети одлуку како даље.
Метафорички гледано, сви ми, као у скијању, имамо пролазна времена. Ако
видите да неко у слалому на првој капији заостаје за више од две секунде, знате
да не може на циљ да дође у првих десет. Ти који имају слаба пролазна времена
неће више седети у Влади. И не само они, него ни директори јавних предузећа,
који су лоше радили, и који располажу неупоредиво већим новцем, и не мањом
одговорношћу, од многих министара.

Неко мора
да води рачуна о
интересима нације
Тачно је да Срби на северу
Косова нису одушевљени
споразумом из Брисела, али
нисам ни ја. Међутим, неко мора
да води рачуна о интересима
целине нације. Поносан сам на
то што сам на поштен начин
разговарао са нашим људима.
Ништа нисмо крили, ништа
нисмо слагали. Мислим да
добро решавамо тих неколико
Гордијевих чворова, који су
испред нас и да идемо у добром
смеру.

Политичари да мисле
о будућности деце,
не о својим процентима

С

рбија није пред банкротом. Али,
уколико би фискални дефицит
ишао на 12 одсто, уз овакво
повећање јавног дуга, онда бисмо
били у ситуацији у којој је била Грчка.
Ситуација коју смо наследили била
је ужасна. Немамо ни конопац уз који
бисмо се попели из амбиса, а морамо

да пронађемо излаз. Без обзира на
то, наћи ћемо најбоље решење и неће
Србија бити на коленима. Предуслов
за то је да политичари не мисле само
о себи и својим процентима, већ о
будућности наше деце. О томе ћу
врло брзо разговарати са својим
коалиционим партнерима.

Партијска књижица никог
неће заштитити
Свуда где постоји основана сумња да је извршено
кривично дело, надлежни државни органи поступаће у
складу са законом. Увек ће се поштовати закон и биће
нулта толеранција према корупцији. Ако не бих ишао до
краја, уништио бих све што сам учинио до сада. Партијска
књижица и позиција никога неће заштитити. Ту, наравно,
мислим и на функционере своје странке. То је моја обавеза
према грађанима Србије. Они су уверени да на частан и
поштен начин обављам свој посао, и то ћу наставити да
чиним.

Расположење
грађана Војводине
је значајно
промењено
Поједини људи у Војводини
неодговорно се понашају
према својој држави. Не
разумеју колика је одговорност
на њима. Поручујем им да
ничији политички рејтинг не
сме да буде изнад интереса
народа. На било којим
изборима, на локалу, или
у будућности у покрајини,
видећете да је расположење
грађана у Војводини значајно
промењено.

Политика будућности
Уопште не идеализујем Европску унију, нити
говорим да је ту све бајно и изванредно, али тамо
има реда, много добрих закона, бољих економија...
Јасно је свима да је европски пут - наш пут. Желимо
да наставимо евроинтеграције, али хоћемо одличну
сарадњу са Русијом, Америком, Кином, Јапаном...
Кад идем у Вашингтон, не правдам се ником у
Москви, кад идем у Москву, не правдам се никоме
из Вашингтона. Наш циљ је да на свакој страни света
извучемо највише што можемо за Србију. Сигуран
сам да та политика има будућност.
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Представљамо
Нишавски округ
ПРИВРЕДА

Основно привредно, а тиме и социјално-економско обележје
општини дају електронска, машинска и индустрија обојених
метала, затим дуванска, текстилна и дрвна индустрија.

САОБРАЋАЈ И ТУРИЗАМ

Поред изузетно повољног географског положаја и развијене
саобраћајне инфраструктуре, укључујући и аеродром, постоје
веома повољни природни услови за развој свих облика туризма.
Најпознатији туристички центар је Нишка Бања, са лековитим
изворима термоминералне воде температуре 37 степени.

Површина округа: 2.729
km², други округ по
величини у Србији
Општине: Медијана,
Пантелеј, Црвени крст,
Палилула и Нишка Бања
су градске општине Града
Ниша, а осим њих ту су и
општине Алексинац,
Дољевац, Мерошина,
Ражањ, Гаџин Хан и Сврљиг

СРПСКА
НАПРЕДНА СТРАНКА
ЈЕ НА ВЛАСТИ: Град

Ускоро
Канцеларија
за брзе
одговоре

ГРАД НИШ

А

ктивности Српске напредне странке и институција у
којима су запослени наши људи, у циљу решавања
проблема грађана, су многобројне. Тако је, на пример,
Савет за популацију, бригу о деци и социјална питања
СНС онлајн активностима привукао пажњу донатора из
иностранства. На тај начин је једна породица у Нишу добила
неопходну помоћ, а након тога је одржана и хуманитарна
модна ревија, где је прикупљен новац за помоћ Свратишту
за децу. Чланови Савета и одборници у Скупштини града

Ниша имају дежурства, када пружају неопходне савете
грађанима. Запослени у Служби градоначелника су
почетком године, у сарадњи са трговинским ланцем „Идеа“,
обезбедили хуманитарну донацију Дому за незбринуту
децу „ Душко Радовић“. Израђен је предлог пројекта „ One
stop shop“, односно Канцеларије за брзе одговоре, након
чије ће реализације профитирати грађани Ниша, јер ће
знати коме да упуте допис, коме да се обрате када имају
неки проблем и уштеде време.

БУДУЋЕ
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ниш и четири градске општине
(Медијана, Палилула, Пантелеј
и Црвени крст), Алексинац
и Мерошина

О

Седиште округа: Ниш
Бој становника: 382.461

Нишка Бања је туристички
центар округа

Центар града

Касарна „Бубањски хероји“

чекује се почетак изградње
фабрике за прераду воћа,
аустријске компаније „Фруком”, у оквиру комплекса аеродрома.
На земљишту површине 3,5 хектара
изградиће се фабрика површине од
15.000 квадрата, у којој ће директно
бити запослено више од 100 људи, а
индиректно још 1.000 коопераната –
пољопривредних произвођача.
Са
привредним
друштвом
„Југоисток” Ниш договорен је почетак изградње пословног објекта у
Индустријској зони „Север”, а у оквиру тог аранжмана биће измирена комплетна дуговања Града Ниша и јавно
комуналних предузећа према овом
привредном друштву.
Руска компанија недавно је купила нишку индустрију гума „Вулкан”,
инвестиција је вредна око 2,5 милиона
евра и запослиће 250 људи.
При крају су и договори са новим
инвеститором у области електронике,
за потребе ауто индустрије.
Са ресорним републичким мини-

Новоградња у улици Мајаковског

старствима при крају су договори за
финансирање
научнотехнолошког
парка у Нишу, код техничких факултета. Ова инвестиција, вредна око 10
милиона евра, требало би да буде финансирана средствима Европске инвестиционе банке.
Након доласка нових великих трговинских ланаца „Лидл“ и „Дис“, има
неколико заинтересованих инвеститора за изградњу више комерцијалних
објеката, на различитим локацијама у
граду.
Интензивно се ради на проналажењу
коначног решења за неискоришћени
простор некадашње Електронске
индустрије, као и налажењу нових инвеститора који би погоне отворили на
овој локацији.
Једна немачка компанија најавила је
инвестицију у Дољевцу, где би у фабрици површине 20.000 квадратних
метара бити отворено 2.000 нових
радних места.
Планирамо изградњу 70 станова за социјално становање у улици

Аеродром „Константин Велики“

Мајаковског, у Нишу, за које је држава обезбедила 46 милиона динара, а
остатак средстава обезбедиће Град.
Очекујемо изградњу шопинг центра, америчке болнице и универзитета, као и стамбеног простора за
војна лица, од око 20.000 квадрата на подручју некадашње касарне
„Бубањски хероји“.
Рушењем постојећих објеката, на овој
локацији, кренула је прва фаза радова. Део грађевинског материјала после рушења биће рециклиран или,
уколико је могуће, искоришћен за
изградњу нових објеката. Започели смо измештање железничке пруге ван централног градског језгра.
За пројекат израде документације
финансијска средства, у износу од
1,5 милиона евра, обезбедила је Европска унија, а завршетак пројектне
документације очекује се за око две
године, након чега би требало да крене изградња обилазнице, која је капитални инфраструктурни пројекат за
наш град.
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Ниш - Палилула

Ниш – Црвени крст

Шалтер за
енергетску
ефикасност

У

Градска општина Палилула разматра могућност за отварање саветодавног шалтера за енергетску
ефикасност. Ова канцеларија била
би намењена грађанима и привредницима са територије општине и шире, а
циљ јој је едукација о могућностима
уштеде енергената, што је један од
најефикаснијих начина смањења
енергетског сиромаштва. Ова општина је прошле године успешно завршила једногодишњи пројекат „Развој
и унапређење конкурентности малих и средњих предузећа на пољу
повећања енергетске ефикасности у
зградарству”.

Бобан Џунић у разговору са Митићима

Помоћ породици Митић
у Мрамору
Челници општине Палилула ангажовали су се да реше проблем породице
Митић у Мрамору. Самохрани отац Марко Митић са двоје малолетне деце,
трогодишњом Доротеом и десетомесечним Вељком, станује у трошној, старој
кући, без мокрог чвора. Мала Доротеа има озбиљне срчане проблеме, до сада
је имала већ три операције.
„Овакве ситуације су приоритет, да се помогне људима, да покушамо да
им олакшамо живот колико смо у могућности. Додатна опасност је то што се
клизиште налази на десетак метара од куће”, каже Бобан Џунић, председник
Општине Палилула.

Чишћење Габровачке реке

Асфалтирање, кречење,
хуманитарни рад
Зоран Перишић, градоначелник Ниша, и Дарко Булатовић, председник Општине
Црвени крст, обилазе градилиште

Ражањ

Указивање на
ненаменско
трошење новца
Напредњаци из Ражња
пружали су помоћ грађанима
око реализације регреса за
пољопривредна газдинства,
залагали се за активирање
школске кухиње, указивали су на проблем у вези
са водоснабдевањем и
ненаменског трошења
буџетских средстава за
куповну аутомобила, као и
преусмеравање средстава
за санацију клизишта на
изградњу и асфалтирање
путева у селу Шетка.

Општина Палилула појачала је комунални надзор у
насељу Црвена звезда, где се налазе дивље насеље и
депонија, која угрожава животну средину и здравље
грађана. Уведен је ноћни рад комуналних инспектора, организоване су и акције чишћења корита Габровачке реке,
што је дало привремене резултате, а за трајним решењем
се интензивно трага.

градској Општини Црвени
крст асфалтиране су четири
улице у Медошевцу, и седам улица у насељу Шљака. Доста се радило на уређењу Бање Топило,
а на захтев грађана осветљена је
„пасарела”. У Дому војске одржан
је хуманитарни концерт „Кућа за
Петра”, на којем је прикупљен новац и помогнута изградња куће
за болесног Петра Илића, из села
Мезграја код Ниша. У сарадњи са
Војском Србије, очишћене су обале
Рујничког и Хумског потока. Завршен је кружни ток на Булевару 12.
фебруар, где ће бити постављен
Христов монограм, а биће окречене фасаде на три околне зграде.

Гаџин Хан

Напредњаци
поклонили
монтажну цркву
Српска напредна странка,
партиципацијом у власти
у Општини Гаџин Хан, допринела је реконструкцији
већег броја улица по селима у општини. Посебно
су уложени велики напори у сређивању црквеног
дворишта и платоа, како
би се поставила монтажна црква у селу Краставче,
коју је донирала породица
Ранђеловић, иначе чланови
СНС-а.

Гаџин Хан

Сврљиг

Бесплатна правна
помоћ

Вода за пиће у
висинским зонама Крушца

Радна акција у насељу Црвена звезда

Челници Општине Палилула ангажовали су се у акцији
оспособљавања водостистема у селу Крушце, у којем 200
становника није могло, због висинске зоне, да користи
постојећу водоводну мрежу. Општина је донирала цистерну, базен за воду је, у сарадњи са Институтом за јавно
здравље, очишћен и дезинфикован, а ускоро ће бити и
урађена изолација базена, како би вода за пиће била безбедна.

Седница Скупштине општине Сврљиг

Чланови Српске напредне странке
у Сврљигу, већ дуже време, пружају
грађанима бесплатну правну помоћ
у страначким просторијама. Одборничка група СНС Сврљиг је у фебруару донирала одборничке дневнице
са одржане седнице Скупштине општине, као помоћ за лечење оболеле
деце у општини.
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

СНС ПАНОРАМА

РЕПУБЛИКА
СРБИЈА

9

10
1

12

14

13
11
2

3
16

15

5
6

8
4
7

Председник Томислав Николић на церемонији
повратка у отаџбину и сахране посмртних
остатака чланова породице Карађорђевић на
Опленцу

1 Београд

Велика изборна победа СНС у
Земуну.

2 Косјерић

Убедљива победа СНС, освојено
15 од 27 одборничких места за СО
Косјерић.

3 Зајечар

Расписани су вандредни локални
избори за одборнике у Скупштини
града Зајечара.

4 Ниш

Ускоро Канцеларија за брзе
одговоре.
Почетак изградње фабрике
за прераду воћа, аустријске
компаније „Фруком”, у оквиру
комплекса аеродрома.
Гради се пословни објекат у
Индустријској зони „Север“.

Руска компанија, која је купила
индустрију гума „Вулкан”,
запослиће 250 људи.
Европска инвестициона банка
финансира изградњу научнотехнолошког парка.
Планира се изградња 70
станова за социјално становање у
улици Мајаковског.
Изградња шопинг центра,
америчке болнице, универзитета
и стамбеног простора за војна
лица у кругу некадашње касарне
„Бубањски хероји“.

5 Ниш – Црвени крст

Асфалтиране су четири улице
у Медошевцу, и седам улица у
насељу Шљака.
У Дому војске одржан је
хуманитарни концерт „Кућа за

Петра”, на којем је прикупљен
новац и помогнута изградња куће
за болесног Петра Илића из села
Мезграја.
У сарадњи са Војском Србије,
очишћене су обале Рујничког и
Хумског потока.
Завршен је кружни ток на
Булевару 12. фебруар, где ће бити
постављен Христов монограм.

6 Ниш - Палилула

Ускоро Шалтер за енергетску
ефикасност.
Оспособљен водостистем у
селу Крушце.
Очишћено корито Габровачке
реке од смећа.

7 Гаџин Хан

Напредњаци поклонили
монтажну цркву селу Краставче.

„Српски народ не сме више себи да дозволи поделе и
неправду. Данас чинимо још један корак ка јединству,
како бисмо кренули путем великих народа, за којима
ни у чему не смемо да заостајемо. Ми више себи не
можемо да дозволимо поделе и неправду. На то нас
обавезују преци, који су поднели несебичну жртву

8 Сврљиг

Чланови СНС пружају
бесплатну правну помоћ.

9 Суботица

ГО СНС Суботица је на Палићу
организовао хуманитарну
акцију и сав приход уплатио за
Удружење за церебралну и дечију
парализу „Изида“ из Фекетића и
Друштво за церебралну и дечију
парализу Севернобачког округа
из Суботице.

10 Ковачица и Падина

Светски познати сликари наиве
Јан Хусарик, Ана Књазовиц, Ана
- Марија Јаниш–Јанковић и
Зузана-Кристина Холубекова
-Јоновска, приступили су СНС-у.

11 Крагујевац

СНС се спрема за изборе за савете

за отаџбину. Моја дужност, као председника свих
грађана, без обзира на било какву, па и политичку
поделу, јесте да допринесем коначном помирењу и
јединству нашег народа. Дао сам и сопствени пример.
Да ли сте и ви спремни да учините све да престану
сукоби и поделе у Србији?“

месних заједница, који ће се
одржати 23. јуна.

12 Ковин

Формирана је општинска власт,
после убедљиве победе СНС на
локалним изборима.

13 Смедерево

Нови повереник ОО СНС
Смедерево је др Јасна Аврамовић,
градоначелница овог града.

14 Коцељева

Нови повереник ОО СНС
Коцељева је Верољуб Матић,
председник ове Општине.

15 Крушевац

Савет за здравствену, социјалну
и дечију заштиту ОО СНС
Крушевац, поводом Светског
дана здравља, организовао је
мерење притиска и шећера у крви

за све суграђане, као и акцију
добровољног давања крви. Овај
Савет је, у сарадњи са Саветом
за просвету ОО СНС Крушевац,
организовао и трибину „Како
сачувати децу од дувана, дроге и
алкохола“.
Савет за правна питања ОO СНС
Крушевац организовао је трибину
на тему борбе против корупције и
криминала.

16 Нова Варош

Челни људи напредњачке
Општине Нова Варош поново су
отворили хотел „Панорама” на
Златару, који су узели у закуп
од београдског „Рекреатурса”
на период од десет година. По
сличном моделу планира се
враћање у функцију и Завода
за лечење кардиоваскуларних
обољења.
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Ексклузивно

Н

ајвише образовање, изу
зетно познавање еконо
мије и привредних кре
тања у земљи и свету,
марљивост, упорност и
доследност да сачува вредност срп
ске националне валуте, само су неке
особине једне од најмоћнијих жена
на српској политичкој сцени, гувер
нера Народне банке Србије, проф. др
Јоргованке Табаковић. Она за „СНС
Информатор“ овако описује одговор
ност коју је преузела ступањем на ову
дужност:
-Одговорност јесте велика, и према
институцији на чијем сам челу, ње
ним запосленима, али првенствено
према свим грађанима Србије, који су
исказали вољу за променом и наду да
ће ствари кренути на боље. Као што
је одговорност велика, тако су вели
ке и жеља, воља и снага да посао који
ми је поверен обављам најбоље што
могу, да одговорим на све изазове
који су преда мном и остварим циље
ве чије испуњење ће допринети томе
да сваки грађанин осети бољитак.
Радни дан ми почиње пре шест ујутру
и завршава се после поноћи. То није
лако, али ми додатну енергију дају
резултати, остварени већ после само

Проф. др ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ, гувернер Народне банке Србије

Доследно браним
своје одлуке и изборе
пар месеци, стабилан курс и успора
вање месечних стопа инфлације.
Од првог дана храбро и доследно
се борите да спасете вредност наци
оналне валуте. Чини се да сте у тој
намери доследни и бескомпроми
сни. Можете ли нам навести најзна
чајније помаке настале од кад сте на
овој функцији?

Није захвално говорити о сопстве
ним успесима. Мој принцип је увек
био тај да радим, да се максимално
трудим и посветим томе што радим,
да се хватам у коштац са једним по
једним проблемом и да га решавам,
а када тако радите резултат и подр
шка не могу изос тати. Ипак, морам
да признам да ми велику сатисфак

цију дају подршка и одобравање за
то што радим, којих је све више, ка
ко од стране грађана које сусрећем у
продавници или на улици, тако и од
најзначајнијих међународних инсти
туција.
Да ли су и у којој мери Ваши на
пори отежани чињеницом што сте
успешна жена у свету привредних

кретања, у коме и даље, суверено
владају мушкарци?
За мене је увек било једино битно
какви смо људи. Памет, знање, обра
зовање, марљивост и доследност не
познају родну различитост. Као што
је лако сарађивати са професионал
цима, једнако је тешко радити са они
ма који то нису, без обзира на то да
ли су у питању жене или мушкарци.
Као најбољи студент у генераци
ји дипломирали сте економију, да
бисте касније и магистрирали али и
стекли титулу доктора економских
наука. Како се развила Ваша љубав
према економији?
Моје велике љубави су књижевност
и филозофија, али сам стицајем окол
ности одлучила да упишем економи
ју. А ја своје одлуке и своје изборе
браним доследно и искрено. Еконо
мија је прагматична, егзактна наука
чије проучавање и правилно приме
њивање утиче на животе многих љу
ди. Када сам видела да се применом
економске логике и теоријских сазна
ња може практично побољшати жи
вот једног човека, али и једне земље,
схватила сам да је то оно чиме желим
да се бавим.
Не само што сте успешна послов
на жена, Ви сте и мајка троје деце.
Колико Вам обавезе остављају про
стор да се посветите породици и
како најчешће проводите слободно
време?
Моја деца су формирани, зрели, па
метни млади људи, борци који воде
сопствене битке и разумеју и подр
жавају моју борбу. Поносим се Ива
ном и Миленом, мојим ћеркама и си
ном Николом. Свако од нас има своје
обавезе, тако да је нашег слободног
заједничког времена заис та мало, али
је оно изузетно драгоцено.
Зорица Карановић

Радни
дан ми почиње
пре шест ујутро
и завршава се после
поноћи. То није лако, али
додатну енергију дају ми
резултати, остварени
већ после неколико
месеци, стабилан
курс и успоравање
инфлације

Исправном политиком до бољег живота грађана
Замрзнули сте функцију у Српској
напредној странци, партији која је у
пракси применила родну равноправност
и своје чланице кандидовала за неке од
најодговорнијих дужности у земљи и
тако показала да верује у њихов стручни
и политички потенцијал. Шта бисте
поручили женама које размишљају да ли
да уђу у политичке воде?

Уколико имају јасан циљ и исправан
мотив шта тиме желе да постигну, онда
свакако то треба и да учине. Политика
је и наука и вештина, и уколико се
исправно води и спроводи може бити
значајно средство за побољшање
живота оних који и бирају своје
лидере, односно за оне који мисле да
имају знања, енергије и поштења да

учине нешто за опште добро. Некада
људи који нису спремни да се жртвују
за опште добро, улажући у јавни
(политички) ангажман своју енергију,
знање, време и добронамерност,
политику називају „прљавом“, баш као
што и лисица у чувеној басни, грожђе
које није могла да досегне назива
киселим.
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА: Мр Небојша Стефановић

У

протеклих десет месеци
рада, учинили смо доста
тога да покушамо да про
менимо начин на који гра
ђани посматрају Народну
скупштину и рад народних послани
ка. До сада, углед парламента није
био на високом нивоу. Покушали смо
на старту да покажемо да ново руко
водство неће наставити истим путем,
да желимо да се парламент понаша
као истински заступник грађана и за
штитник демократије. Овим речима
мр Небојша Стефановић, председник
Народне скупштине Републике Срби
је, почиње разговор за „СНС Инфор

сподин Пастор. Омогућено им је да
говоре у најмању руку једнако, ако не
и дуже од посланика владајуће коа
лиције, што је, такође, нова пракса.
Да ли сте успели да поспешите
ефикасност рада Народне скупшти
не?
- Технолошки смо унапредили рад,
ускоро ће бити успостављена Е-упра
ва, где ће грађани, посланици, медији
и скупштинске службе имати могућ
ности да брже и лакше комуницирају,
електронски, без штампања папира.
Сви који желе да се упознају са зако
нима, то могу да ураде и преко апли
кације на свом мобилном телефону

и рачунару. Овај систем већ функци
онише у раду скупштинских одбора,
а трудимо се да га пренесемо и на
пленум. Ускоро ће се седнице одбора
преносити директно на интернету, у
реалном времену, и грађани ће моћи
да виде који су посланици на одбори
ма, како се спремају за рад, какви се
стручни аргументи укрштају и какви
су резултати.
Да ли Ви, као председник Народне
скупштине, кроз парламентарну ди
пломатију, можете да будете мост у
дијалогу са страним инвеститори
ма?
- Парламентарна дипломатија, ко

Враћамо

достојанство

српском парламенту
матор”, и објашњава до којих је кон
кретних позитивних помака дошло:
- Новина је да потпредседници На
родне скупштине из редова опозиције
потпуно равноправно, кад год желе,
председавају седницом. То је рани
је било незамисливо јер су владајуће
већине уназад десет година биле или
веома танке, или су се плашиле шта
би могли да ураде представници опо
зиције са места председавајућег. Сма
трам да се овако боље штити досто
јанство Народне скупштине, да смо
ближи грађанима, јер и посланици из
опозиције представљају грађане који
су за њих гласали. Новина је и то да
је међу првим законима усвојен закон
који је поднео народни посланик Ср
ђан Миковић, из Демократске стран
ке. Законе које предлаже опозиција
стављамо на дневни ред, као и зако
не које предлаже АП Војводина, што
се одавно није дешавало у српском
парламенту, на шта се осврнуо и го

Људи које је кандидовала
Српска напредна странка да
воде скупштинске
службе раде веома напороно
и марљиво, и показали су да
може да се оствари
резултат са мало трошкова
и много ангажовања

Парламентарна
дипломатија подразумева
и разговоре о
могућностима да
привучемо инвеститоре,
законима који ће
створити бољи
економски амбијент.
То радимо због грађана
Србије, а не због звездица
на застави

јом се скупштина бави, подразумева и
разговоре о економији и могућности
ма да привучемо инвеститоре, закон
ским решењима које намеравамо да
применимо да бисмо створили бољи
економски амбијент, као и шта је по
требно да Србија и српски парламент
ураде у процесу приступања евроин
теграцијама, како би се изборили за
виши стандард. То, наравно, радимо
због грађана Србије, а не због звезди
ца на застави.
Колико смо напредовали у интер
парламентарној сарадњи?
- Активности се углавном спроводе
кроз сталне скупштинске делегације
у Парламентарној скупштини Саве
та Европе, Црноморској економској
сарадњи, Јадранско-јонској иниција
тиви... Охрабрујемо употребу савре
мених технологија, скајпа, видео лин
кова, као и сусрете са амбасадорима.
Прескупо би било када бисмо често
путовали и тако размењивали иску

Приоритет за децу
и труднице
ства. То, наравно, не значи да је изо
стала комуникација у парламентарној
сарадњи, у коју увек уведемо елемент
економске сарадње. Обраћамо се ам
басадорима са конкретним питањи
ма, позивамо њихове пословне људе
да разговарају са нашим државним
органима и привредницима, охрабру
јемо их да нађу разлог да инвестирају
у Србију. Резултат тих активности је,
између осталог, и избегавање дво
струког опорезивања између две др
жаве. Увели смо праксу, која ће бити
још интензивнија, да посланици, кад
се врате са пута, поднесу извештај о
томе шта су радили и какви су резул
тати посете, не парламенту, већ јав
ности. Трудимо се да правимо баланс
између улоге народних посланика и
потребе да се уштеди новац.
Контролна улога је једна од најва
жнијих улога парламента. Колико се
ту изменила ситуац
 ија у односу на
претходни сазив?
- Апсолутно сви министри долазе
на седнице парламентарних одбо
ра и скупштине, није било месеца да
посланици нису читаву Владу про
питали о важним темама. Много се
више поштују институције Народне
скупштине, али, наравно, има места
да се још ради. Охрабрујем народне
посланике, одборе и пленум да има
ју више независности у раду и да је
примењују на добробит грађана, да
постављају питања представницима
извршне власти и да конструктивним
критикама допринесу да се у Србији
живи боље.
Какву сарадњу имате са шефовима
посланичких група?

Одржавам редовне колегијуме и
разговарамо о свим темама које се ти
чу рада парламента. Природно је да
постоје политичка неслагања, и то је
добро, јер нас једноумље никуда не
води. Скупштина усваја велики број
амандм
 ана, које предлажу посланици
и власти, и опозиције. Тиме показују
да су размишљали о законима и да су
нашли начин да их поправе. Мини
стри су показали да имају свест и ши
рину да прихвате боље решење.
Како, као први човек Градског од
бора Београд СНС, видите рад акту
елне градске власти?
- Српска напредна странка је неза
довољна како се Београдом управља.
Годинама влада безидејност. Не сла
жемо се да се ради само на комунал
ној инфраструктури, која се не развија
ни једнако, ни брзо, ни довољно. По
требна је визија где ће Београд бити
за пет, десет, двадесет година, како
да брже иде напред, како да спустимо
град на реке, да запошљавамо, стиму
лишемо улагања... Општине на ободу
Београда, попут Старе Пазове, дале
ко брже издају грађевинске дозволе,
додељују инвеститорима земљиште,
граде комуналну инфраструктуру.
Циљ нам је да сведемо незапосленост
на шест одсто, као у Старој Пазови.
Не кажем да је лоше све што је ради
ла градска власт, али је недовољно да
бисмо рекли да се адекватно брину о
Београђанима. Ускоро ће се у Српској
напредној странци више разговарати
о овој теми, а ми ћемо се залагати за
добробит грађана, без обзира да ли
смо на власти или у опозицији.
Како гледате на то што Беог рад не

Шта очекујете од најновије акције
„Приоритет за децу и труднице“, коју
сте покренули?
Заједно са јавним предузећима,
институцијама и министарствима,
покрећемо кампању „Приоритет за
децу и труднице“. Циљ је да свако
ко дође са децом, пред било који
шалтер, где год да се чека ред, има
приоритет. Акција не захтева додатна средства из буџета, а показује
добру вољу државе да исправи неправде. Залажем се за више права
за жене, мајке и децу, која су наша
будућност. Предложио сам Закон о
изменема и допунама Закона о раду,
који омогућава да породиље имају
паузу од два сата за подој деце, да
не може да им се прекине радни
однос. Циљ нам је да створимо апсолутну једнакост, да жене имају
иста примања, да их нико не пита
при запошљавању да ли ће рађати. У
парламенту смо показали једнакост
на неколико примера, формирана је
Женска мрежа, а у СНС-у се формира
Унија жена.

престаје да се задужује и што јавна
предузећа узимају кредите да би ис
платили зараде запосленима?
- Нисмо против тога да се узме кре
дит и уложи у нешто, али мора да по
стоји ваљан економски разлог, да се
ствара нова вредност, ради инфра
стуктурни пројекат, који ће помоћи да
Београд буде занимљив инвеститори
ма. Међутим, градска јавна предузећа
заиста узимају кредите да би испла
тили зараде и претварају се у губи
таше. Потребни су озбиљни резови и
добра управа, а највећи недостатак је
непостојање стратегије.
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СНС НА ТЕРЕНУ
Предраг Стевовић, члан
Извршног одбора СНС:

Поруку СНС
пренели смо до
сваког села
Кампања у Косјерићу је била
захтевна због разуђености
терена, али чинили смо све
да допремо да сваке куће и
сваког удаљеног села, како
бисмо бирачима пренели поруку. На крају је велики број
грађана Косјерића указао
поверење СНС-у. Захвалан
сам на поверењу које су,
колеги Милану Марковићу
и мени, указали Извршни
одбор и Лука Петровић,

као шеф Изборног штаба у
Косјерићу. Када припадате
тиму који ради у СНС, увек
и свугде имате помоћ наших људи, али истовремено
то значи и велику одговорност. Сваког тренутка
размишљао сам о томе да
на терену представљамо
најорганизованију и највећу
странку на Балкану, нашег
председника Вучића, човека који је успео да направи
многе, до скоро незамисливе,
ствари на политичкој сцени,
као и све наше људе... Кандидат за председника Општине
био је Милијан Стојанић,
поштован и угледан човек у
својој средини, и очекивања
грађана била су велика. Сада
су, чини ми се, још већа. Ради
се на конституисању нове
власти, која ће одмах почети
да ради у корист грађана
Косјерића.

Лука Петровић, шеф Изборног штаба у Ковину и Косјерићу

Грађани гласају за СНС јер
желе нормално да живе

К

ључ успеха Српске напредне странке
у Ковину, Косјерићу, или било ком
другом месту је тимски рад. Са једне
стране имате председника СНС, Александра Вучића, који је односом према држави стекао огромно поверење грађана, а са
друге чланове СНС, који су, по ко зна који
пут, показали колико воле Странку и колико желе да се настави са започетим променама, каже за „СНС Информатор“ Лука
Петровић, члан Извршног одбора и шеф
Изборног штаба у кампањи за локалне изборе у Ковину и Косјерићу.
- Кампања је трајала пет недеља. Била
ми је част и задовољство да радим са нашим људима и да заједно остваримо овако
убедљиве победе. У Косјерићу сам имао
велику помоћ колега из Извршног одбора,
Предрага Стевовића и Милана Марковића,
који су на својим леђима изнели највећи
терет кампање, и апсолутно оправдали
поверење које им је Странка указала. Радили смо много, кампања је била изузетно
добро организована, имали смо програм
за сваки дан. Покрили смо све кључне тачке, које су најбитније за успешно вођење
кампање. У оваквим акцијама увек створите тим који ће бити ослонац Странке у наредном периоду, што је за мене најбитније,
јер Странку морамо да чувамо и да радимо
још више, како би била све јача и боља.
Много времена сте провели у разговору са грађанима. На шта се највише жале?
Да ли у раду људи из СНС виде начин да
се реше њихови проблеми?
- Људи су жељни права и правде. У разговору на терену, видели смо да желе
оно што сваки човек заслужује - шансу за
пристојан и нормалан живот. Желе да имају
воду, струју, канализацију, да им деца иду
у вртиће, школе, да могу да раде и да од
плате прехране породице. Радује ме што је
жеља за променама у Ковину и Косјерићу
била огромна и што су људи препознали
Српску напредну странку као носиоца тих
промена.
Да ли је било неких инцидената на терену?
- Понашамо се веома одговорно и не

Тапацирање: Зајечар је прекривен напредњачким плакатима

СНС ВЕСТИ
Ковин

Формирана
напредњачка
власт
СНС је у на локалним изборима
у Ковину освојила 25 одборничких
мандата, од укупно 45 у Скупштини
општине. Тиме је самостално формирала локалну власт, уз подршку
два одборника Савеза војвођанских
Мађара, који у Општини имају члана Већа и помоћника председника
Општине.

Распуштено
15 одбора СНС
- У оваквим акцијама увек се
створи тим који ће бити ослонац
Странке у наредном периоду,
што је за мене најбитније, јер
Странку морамо да чувамо и да
радимо још више, како би била јача
и боља (Лука Петровић)
допуштамо да нам било какви инциденти скрену пажњу са рада. Обично се
тиме служе они који немају шта да понуде грађанима. У Ковину сам позивао све
странке да се уздрже од прављења инцидената, јер избори треба да представљају
празник за грађане. Најбитније је да су они
изашли на биралишта 7. априла у Ковину, и
26. маја у Косјерићу, да су јасно показали
изузетну вољу за променама и да је Српска
напредна странка једина која те, дуго очекиване, промене може да им донесе.

У циљу освеживања, бољег рада
и будућих значајнијих резултата, одлуком Извршног одбора
СНС, распуштено је 15 одбора широм Србије: у Шапцу, Коцељеви,
Ваљеву, Смедереву, Жабарима,
Јагодини, Ћуприји, Свилајнцу, Ужицу, Сјеници, Чачку, Лучанима, Блацу, Пироту и Димитровграду.

Крагујевац

Зајечар

Захуктава се изборна кампања
На листи Српске напредне странке за учешће на ванредним локалним изборима у Зајечару, заказаним за 23. јун, налази се 50 кандидата, које је потписима
подржало више од 4.000 грађана, а носилац листе је Александар Вучић. СНС
је на гласачком листићу на позицији број два, али је, по свим истраживањима,
на позицији број један, и очекује се још једна убедљива победа. Напредњаци
вредно раде на терену и у изборним тимовима, а са њима и коалициони партнери, иако нису формално у називу листе. Формирано је 69 локалних изборних штабова, број активиста прелази цифру од 350, а хрпа нових приступница,
која стиже сваки дан, конкретно показује расположење грађана.

Смедерево и Коцељева

Нови повереници
Општински одбори СНС у Смедереву и Коцељеви имају нове поверенике, стручне људе, који су веома угледни у својим срединама, а који су
одлучили да се придруже СНС-у. У Смедереву је то др Јасна Авармовић,
градоначелница овог града, која је на изборе изашла испред Групе грађана
Покрет за Смедерево, а у Коцељеви Верољуб Матић, председник Општине, испред Групе грађана Верољуб Матић.

Ковачица и Падина

Сликари наиве приступили СНС-у
Српској напредној странци придружили су се еминентни сликари из Војводине,
чија се имена налазе у светским енциклопедијама уметности - Јан Хусарик, магистар уметности из Падине и носилац француског ордена Легије части, као и
Ана Књазовиц, Ана Марија Јаниш – Јанковић и Зузана - Кристина Холубекова
- Јоновска, сликарке наиве из Ковачице.

Ускоро избори за савете месних заједница

На изборима за савете месних заједница,
који ће 23. јуна бити одржани у Крагујевцу,
СНС ће наступити самостално, док владајуће
партије Заједно за Шумадију - УРС улазе у
колацију са осталим странкама.
„Чврсто верујемо да имамо историјску шансу, без обзира на постојећу коалицију, за победу и промену на боље. Поносни смо што
у предизборној камањи учествују сви активисти, од омладинаца, представника месних одбора, стручних савета, одборника и

посланика, до представника врха странке,
што указује на озбиљност ситуације и на неопходност промене чланова савета месних
заједница. Наши одборници учествују у ТВ
дуелима, два пута недељно ГО СНС организује
конференције за новинаре, као и трибине по
месним заједницама. Победа СНС-а је неопходна да би се побољшао квалитет живота
грађана“, каже Горан Ковачевић, председник
ГО СНС Крагујевац и одборник у Скупштини
града Крагујевца.

Горан Ковачевић
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СНС ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ

Будимо
креативност
наших чланова

Ч

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Запослени у Народној банци
брину о угроженој деци
Мотивација, поред теренског рада, кључ
је победе на изборима

елни људи Српске напредне странке, најјаче поШта је све предмет обуке?
литичке снаге у Србији, одавно су спознали да је
- Широка је лепеза тема којима се бавимо. Од строго
кључ успеха, осим у преданом раду у интересу свих страначких и специфичних за политички живот, до опште
грађана, такође и у селекцији и обучавању кадрова. Ми- занимљивих и дневно актуелних. Из прве групе издвојио
лан Стевановић Пиксел, који је у Извршном одбору СНС бих тему политичке поруке, јавног наступа, вођења
задужен за едукацију и истраживање, на почетку разго- кампање и лидерства. У општој групи налазе се теме из
вора за „СНС Информатор“ каже да је јединствен став ру- домена унапређења јавне управе, КБО, функционисања
ководства Српске напредне странке да се посебна пажња ЕУ, као и све што је на неки начин политички актуелно.
поклања едукацији чланства. Позиција и улога коју странКоји су конкретни резултати оваквих активности?
ка има и коју ће имати у наредном периоду на политичком
- Осим самог едукативног учинка, постоји низ позитивнебу Србије, по његовим
них ефеката сваке наставне
речима, обавезује да СНС и
активности. Наши чланови
- Циљ нам је да имамо 365
на овом пољу буде напредсе боље упознају, чиме се
организованих едукативних
на и најбоља.
јача тимски дух. Држимо се
активности годишње,
Шта Српска напредна
познатог става да се мностранка чини по питању
го тога губи у учионицама
односно сваког дана, широм
едукације својих чланова?
где се само учи. ОсновСрбије. Подижемо генерални
- У СНС постоји Центар
на ствар је да пробудимо
ниво знања у странци, лично
за едукацију, у оквиру Изкреативност и непосредно
самопоуздање и реторичке
вршног одбора. Планирано
укључимо учеснике у сваки
вештине, као предуслов
је и оснивање страначког
сегмент едукативног рада.
за успешну комуникацију
Института за модерну поПод тим подразумевам врло
са бирачима, а имамо и разне специфичне
литику. Користимо искуства
мало пленарних предавања,
активности у политичкој кампањи. Наша
идеолошки сличних страа више радионица и тимфилозофија је проста – онај ко мисли да све зна,
нака из развијених земаља
ских активности учесника.
обично не зна ништа (Милан Стевановић Пиксел)
и прилагођавамо их нашем
Фокус рада је наш полазник
менталитету, структури и
и његова потреба, а не препотребама странке.
давач и његово знање. То је
Које теме се покрећу, за шта се оспособљавају људи потпуно савремен принцип рада и тенденција у модерним
који припадају СНС-у?
едукативним центрима.
- Циљ нам је да имамо 365 организованих едукативних
Колико друге политичке странке посвећују пажње
активности годишње, односно сваког дана, широм Србије. едукацији, образовању и проширивању видика својим
Подижемо генерални ниво знања у странци. Под тим под- члановима?
разумевам лично самопоуздање и реторичке вештине,
- Морам да кажем да се ми не бавимо активностима друкао предуслов за успешну комуникацију са бирачима. За- гих странака. Знам само да нас често позивају да им потим разне специфичне активности у политичкој кампањи. могнемо у едукативном смислу. То је осетљиво питање,
Наша филозофија је проста – онај ко мисли да све зна, али, у принципу, коалиционим партнерима често излазиобично не зна ништа.
мо у сусрет.
Када се почело са овим активностима и ко су предаДа ли СНС планира да уведе још новина на овом
вачи?
пољу?
- Одмах по оснивању странке започеле су разнолике
- Наравно. Заврашава се посебан центар који има и
едукативне активности. Сада су оне институционализо- смештајне капацитете. То, свакако, неће бити класична
ване, мада и све локалне иницијативе и предавања имају политичка школа, већ модеран и, да тако кажем, млад
пуну подршку Центра за едукацију. Предавачи су углав- и брз едукативни центар. Отворен за све наше чланове
ном страначки прваци и стручна лица у оквиру странке. и разне иницијативе. Место где ћемо да укрстимо наша
Странка има огроман број чланова и самим тим велики из- напредњачка знања и да, као резултат, донесемо нове
бор предавача. Зато се ретко када ангажује неко ко није идеје у политичком раду и учврстимо нашу лидерску
члан, осим страних експерата.
позицију.

укључују и своју децу, да
јући им тако пример хума
ности и човекољубља.
У настојању да деца за
послених израсту у дру
штвено одговорне грађа
не, једном годишње орга
низују се за њих креативне радионице, где уче да вајају,
цртају по свили и дрвету, правећи украсне и употребне
предмете, које купују запослени НБС и чланови њихових
породица, а сакупљени новац поклањају деци домова са
којима Народна банка негује сарадњу.
Народна банка Србије нарочито се брине о деци са по
себним потребама, а једном годишње организује се ин
клузивна манифестација или хуманитарни концерт. По
Запоселни у НБС годинама учествују у групним
следња у низу таквих активности био је и хуманитарни
волонтерским активностима
концерт дечијег хора „Врапчићи“, који је организован у
ародна банка Србије има дугу традицију филан згради НБС, како би се прикупила помоћ за две тешко бо
тропских и хуманитарних активности, међу који лесне девојчице.
Групне волонтерске активности, које се од пре неку го
ма се посебно издваја дело Ђорђа Вајферта, једног
од првих гувернера, који је оставио дубок траг у српској дину организују за запослене у НБС, наишле су на одли
филантропији. По угледу на Вајферта, дух доброчинства чан одзив. Више од 50 запослених учествовало је у акцији
прављења биоскопске сале за кориснике Дома за децу и
присутан је и данас код запослених у Народној банци.
Хуманитарна изложба радова корисника домова и ор омладину ометену у развоју „Сремчица” и у сређивању
ганизација, које се брину о деци и омладини са сметњама дворишта Дома Црвеног крста, на Вршачком брегу.
Мислећи и о најстаријим суграђанима, запослени На
у развоју, једна је од таквих племенитих активности, која
се већ пету годину заредом организује уочи Нове године родне банке више пута годишње, на волонтерској основи,
организују вечери пензионера, у оквиру ко
и Ускрса, када запослени помажу купују
јих им нуде различите интересантне садр
ћи украсне и употребне предмете. Након
жаје, показујући им тако да нису забора
вишегодишњег успеха ових активности у
вљени.
Београду, добра пракса примењена је и у
Такође, у изложбеном простору Народне
филијали Народне банке Србије у Новом
банке, у Улици краља Петра 12, организу
Саду.
ју се посете за особе с посебним потреба
Прикупљање хране, одеће, књига, музич
ма. На изложбе долазе и деца и одрасли, а
ких дискова, играчака и новогодишњих па
планирано је да се уведу додатни садржа
кетића за сиромашне суграђане и угрожену
ји намењени посетиоцима са различитим
децу такође је традиционална активност,
категоријама инвалидитета.
којој се запослени радо одазивају и у коју
Пакети за најугроженије

Н

Оџаци

Напредњаци дали крв
Двадесетак напредњака из Оџака учествовало је у
акцији добровољног давања крви, коју су организовали
Завод за трансфузију крви „Др Радивој Симоновић“ из
Сомбора и огранак Црвеног крста из тог места.
„Готово свако од наших чланова, који је дао крв у
овој акцији, вишеструки је давалац, на шта смо веома
поносни“, истакао је Мирослав Кондић, повереник Месног
одбора СНС Оџаци.
Зоран Лукић

Хумана акција у Оџацима
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ИМЕНА И ЛИЦА

ДРУГИ О НАМА Немачки лист „Франкфуртер рундшау”:

Нишавски округ
Др Зоран Перишић

Ненад Стојиљковић

Председник Градског одбора
Ниш Српске напредне странке и
градоначелник Ниша

Председник Општинског одбора
СНС Дољевац, председник
Одборничке групе СНС у
Скупштини општини Дољевац

Контакт:
perisic.zoran@me.com

Вучић и Вестервеле

Контакт:
nesacobra2@gmail.com

Дарко Булатовић

Горан Стоиљковић

Председник Општинског одбора
СНС Медијана, члан Градског
одбора СНС Ниш и председник
Општине Црвени крст

Председник Општинског
одбора СНС Гаџин Хан, заменик
директора ЈП Дирекција за
изградњу Гаџин Хан

Контакт:
gocrvenikrst.rs@gmail.com

Контакт:
snsghan@gmail.com

Бобан Џунић

Радивоје Ракић

Председник Општинског одбора
СНС Палилула и председник
Општине Палилула

Председник Општинског одбора
СНС Ражањ, одборник СНС у СО
Ражањ

Контакт:
boban.dzunic@palilula.eu

Контакт:
rakicradivoje@gmail.com

Братимир Васиљевић

Бојан Нешић

Председник Општинског одбора
СНС Пантелеј и председник
Скупштине општине Пантелеј

Председник
ОО СНС Мерошина
и председник СО Мерошина

Контакт:
bratimirvasiljevic@gmail.com,
sns.pantelej.nis@gmail.com

Контакт:
bnesic001@gmail.com

Горан Јеремијић

Ненад Станковић

Председник Општинског одбора
Сврљиг и шеф Одборничке
групе СНС у Скупштини општине
Сврљиг

Председник Општинског
одбора СНС Алексинац и
председник
Општине Алексинац

Контакт:
sns.svrljig@hotmail.rs

Контакт:
snsaleksinac@gmail.com

У

Срдачно: Александар Вучић дочекује Гвида
Вестервелеа на аеродрому

посети код пријатеља
И потпредседник српске Владе, Александар
Вучић, и шеф немачке дипломатије, Гвидо Вестервеле, изгледали су у Београду као да ће
узети бицикле и отићи на пиво, негде у зеленило, лежерно обучени, без кравата, описује репортер немачког дневног листа „Франкфуртер
рундшау“ долазак шефа немачке дипломатије
у Београд.
„Сунце је сијало, они су, осмехујући се,
стајали на аеродрому, обећавајући узајамно

„Би-Би-Си“ и „Франс
прес“ известили су о
посети Александра
Вучића Косовској
Митровици, где је
тамошњим Србима поручио да је потписани
споразум једини начин да Србија опстане
и остане уједињена
у потрази за бољом
будућношћу.

Хрватски „Вечерњи
лист“ навео је да Вучић,
током посете северу
КиМ, од Јариња до
Лепосавића, могао да
види десетине плаката са својим ликом, на
којима пише
„Добродошао
на српско Косово“.

поштовање... Порука гласи - овде је неко у посети код пријатеља”, пише лист, наводећи да
је Вестервеле испричао како је, као младић, са
шатором, туда путовао и рекао да је Београд
феноменалан град, а Србија добра земља.
„Ми припадамо истој европској породици”,
преноси лист речи Вестервелеа, који је 20 сати
провео на Балкану, разговарајући са представницима Београда и Приштине о нормализацији
односа.

Сарајевски „Дневни
аваз“ преноси да
је Вучић на Косову
поручио да “Србија
хоће напред и да ће
штитити интересе
косовских Срба,
као и да има свој
хоризонт и добар
пут који неће
напуштати”.

Руска државна агенција „РИА Новости“ извештавала је о плановима
Србије да од Русије купи борбене
авионе „миг 29“. Истакли су да је
министар одбране Србије, Александар Вучић, рекао да би договор
о куповини авиона могао бити повезан са модернизацијом српске
фабрике за одржавање летелица
„Мома Станојловић“, која би тако
постала регионални центар за
сервис „миг“-ова.

ПОРУКЕ БРОЈА
„Ако неко данас каже да напредњаци
имају 40 одсто подршке, ја кажем да
бих више волео да имамо 20 одсто,
али да за три године буде јаснија
перспектива нашој деци. Наш посао
је да урадимо нешто за Србију, а не за
наше политичке странке”
Александар Вучић, председник
Српске напредне странке

„Људи које је кандидовала Српска
напредна странка да воде скупштинске
службе раде веома напороно и
марљиво, и показали су да може да се
оствари резултат са мало трошкова и
много ангажовања.“
Мр Небојша Стефановић,
потпредседник Главног одбора
Српске напредне странке

„Одговорност је велика према
институцији на чијем сам челу, а
првенствено према грађанима који су
исказали вољу за променом. Велике
су и жеља, воља и снага да поверен
посао обављам најбоље што могу и
остварим циљеве чије испуњење ће
допринети томе да сваки грађанин
осети бољитак.“
Проф. др Јоргованка Табаковић,
гувернер Народне банке Србије
„Градимо модеран едукативни центар,
отворен за све наше чланове и разне
иницијативе. Место где ћемо укрстити
напредњачка знања и где ћемо,
као резултат, донети нове идеје у
политичком раду и учврстити лидерску
позицију.“
Милан Стевановић Пиксел, члан
Извршног одбора СНС

ФОТОГРАФИЈА МЕСЕЦА

Најбоља фотографија по избору посетилаца Фејсбук странице Алексанрда Вучића

