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Драги пријатељи, 

После добијања датума за почетак 
преговора са Европском унијом, Србији 
тек следе највећи напори. Сада је 

тренутак да се више него икада окренемо 
раду, јачању економије и поправљању 
животног стандарда. Неопходно је да у себи 
пронађемо више снаге, борбености и жеље за 
реформама, како би модернизовали државу.

Први пут после двадесет и више година 
приоритет у раду Владе биће рад и економија, 
а не политика. То је огромна промена коју 
ћемо морати да прихватимо. Пред нама је 
најтежи период, бројна одрицања и велике 

промене. Циљ нам је да наша генерација сада 
савлада муке и тешкоће, да би генерацијама које долазе обезбедила и боље и 
више.

Европска унија поставила је тешке захтеве пред нас и нису очекивали да 
ће Србија бити толико озбиљна и одговорна, и да ће тако брзо на њих 
одговорити. Изненадило их је то што је по први пут неко заиста радио, 
што није лагао, није причао, већ се заиста трудио. Србија је сада у региону, 
Европи и свету постала поштованија неко икада у последњих 25 година. 
Постали смо поуздан, озбиљан и одговоран партнер. И Европска унија то 
добро зна. Не постоји ствар коју смо обећали, а да нисмо испунили.  

Ипак, улазак у ЕУ и добијање датума неће решити наше проблеме. Мораћемо 
да живимо од сопственог рада јер у Унији има солидарности, али не и 
милостиње. Неће други радити уместо нас. Морамо да постанемо свесни тога 
да нема пречица, да је рад јдини начин да се напредује и стигне до циља. 

Зато сам увек и, пре свега, тражио одговорност у нашој странци, па тек 
онда код свих других. Од тога не могу да одустанем, зато што мислим да ми 
морамо да будемо пример. 

Српска напредна странка има највећу подршку коју је нека политичка странка 
имала у историји модерне Србије. Ипак, никада и нигде се не понашамо 
осионо, ни бахато. Тихо и скромно радимо и даље, и трудимо се остваримо 
још боље резултате. Свако од нас зна да је под рефлекторима јавности и да 
грађани Србије имају право да кажу шта мисле о његовом раду, на основу 
резултата које је постигао. 

Позивам вас зато да се трудимо још више и још боље, на сваком пољу, и по 
сваком питању. Интереси наше земље и народа увек морају да нам буду на 
првом месту.

 Београд, јул 2013.
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На Видовдан никад нисмо славили 
нешто чиме би генерације које долазе 
могле да се поносе, али сада је наша 
земља показала да нико не може 
зауставити реформе, модернизацију 
и напредак, рекао је Александар 
Вучић, председник Српске напредне 
странке, и поручио:

Ово је коначно један Видовдан који не озна-
чава почетак рата, несрећу, борбу за опста-
нак... На Видовдан смо славили херојство и 
највеће поразе, славили смо и одвођење на-
ших државника из земље, али никада нешто 

чиме би генерације које долазе могле да се поносе. Србија 
је овим Видовданом преокренула ток историје и показа-
ла да нико не може зауставити реформе, модернизацију и 
пут ка напретку”, рекао је Александар Вучић, председник 
Српске напредне странке и први потпредседник Владе, на 
свечаној седници Владе Републике Србије, одржаној на 
Видовдан, 28. јуна 2013. године, у Крушевцу, на дан када 
је Европски савет Србији одобрио отпочињање преговора 
о чланству у Европској унији. 

„Почетак преговора у јануару мање је од оног што сам 
очекивао, али је више него што је било која влада урадила 

у последњих 25 година. То је европска верификација наше 
политике, јер Европа овом одлуком проглашава Србију 
партнером. Када смо почињали овај тежак посао, рекао 
бих да нико није веровао у постизање озбиљних резул-
тата. Саплитани, оговарани, неретко исмевани, били смо 
окренути себи, али смо урадили нешто што други нису“, 
истакао је Вучић на овај историјски датум, када су се Ср-
бији отворила врата за бољу будућност и нормалан живот 
грађана. По његовим речима, посао који је урађен није 
мали, али није довољан ако не завршимо и не спроведемо 
реформе, модернизацију и бољи живот.

„Нема разлога за славље, али има за задовољство. Пред 
нама су тешки испити. Има зноја, али први пут можемо да 
кажемо - нема и неће бити крви. Србија се променила, а да 
се ничега није одрекла, нити продала и издала. Наш мото 
је био и остао и, надам се биће, пре свега, дела, а не речи. 

У ЖИЖИ: Победнички Видовдан

СРБИЈА ЈЕ 
ПРЕОКРЕНУЛА 
ТОК СВОЈЕ 
ИСТОРИЈЕ

Честитке страних званичника
Поводом отварања преговора Србије са Европском 

унијом, огласио се и шеф делегације ЕУ у Београду, 
Венсан Дежер, и оценио да је овај Видовдан за Србију, 
не само историјски, већ и победнички. 

„Европски савет је оваквом одлуком упутио 
јасну поруку - Србија је испунила своја обећања, а 
сада је и ЕУ испунила своје. Али, нема времена за 
губљење и Србија и ЕУ морају већ данас да се баце 

на посао. Србија је кренула неповратним путем ка 
придруживању европској породици“, поручио је Де-
жер. 

И страни званичници честитали су Србији на 
отварању приступних преговора, оценивши да је то 
историјска одлука. Комесар за проширење ЕУ, Ште-
фан Филе, први се огласио на свом Твитер налогу, 
само неколико минута пошто је председник Европског 
савета, Херман ван Ромпеј, саопштио да су шефови 
држава и влада ЕУ одлучили да са Србијом отворе 
преговоре о приступању ЕУ.

Традиционално окупљање на Видовдан: Споменик на Газиместану
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Србија је данас центар стабилности и 
извозник стабилности у региону“, по-
ручио је први потпредседник Владе.

Вучић је овогодишњи Видовдан 
провео на Косову и Метохији. При-
суствовао је литургији и помену све-
том кнезу Лазару и косовским муче-
ницима, у манастиру Високи Деча-
ни, где се поклонио моштима светог 
краља Стефана Дечанског, упалио 
свећу и узео нафору. Литургију је 
служио архимандрит Сава Јањић, уз 
саслужење монаштва и присуство 
стотинак верника. 

„Представници Владе су присуством 
у Високим Дечанима показали живу 
бригу наше власти према српском на-
роду на овим просторима. Једино дијалогом, на миран на-
чин и у сарадњи са свима, чувајући нашу традицију, али и 
спремност да је поделимо са другима, можемо да идемо 

напред“, рекао је архимандрит Сава.
Први потпредседник Владе, Алек-

сандар Вучић, поручио је том прили-
ком нашем народу на КиМ да није сам 
и да никада неће бити остављен:

„Чешће ћемо долазити у Дечане и у 
све остале српске светиње на Косову 
и Метохији. Брига о српском народу 
није ствар политике или маркетинга, 
већ је то наша обавеза и завет за бу-
дућност. Постоје многи који ће поку-
шати да пронађу мане ономе што је до 
сада постигнуто. Њима поручујем да 
нико у свету одавно није рекао нијед-
ну ружну реч на рачун Србије. Наша 
држава постала је поуздан партнер и 
поштована је на свим меридијанима.“

И председник Србије, Томислав Николић, на овај велики 
празник положио је венац на Споменик косовским јунаци-
ма у Крушевцу.

- Нема разлога за славље, 
али има за задовољство. 
Пред нама су тешки 
испити. Има зноја, али по 
први пут можемо да 
кажемо - нема и неће бити 
крви. Србија се променила, 
а да се ничега није одрекла, 
нити продала и издала. Наш 
мото је био и остао и, 
надам се, биће, пре свега, 
дела, а не речи. Србија је 
данас центар и извозник 
стабилности у региону 

(Александар Вучић)

Срдачан сусрет у Високим Дечанима: 
Александар Вучић са архимандритом 

Савом Јањићем

Свако појављивање Александра Вучића изазива 
велику пажњу медија

Свечано: Први потпредседник Владе присуствује 
видовданској литургији у Високим Дечанима
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Вучићу уручена 
Видовданска награда

На свечаној седници Скупштине града Крушевца, 
одржаној истог поподнева, градоначелник овог града, 
Братимир Гашић, уручио је Александру Вучићу Видов-
данску награду због, како је рекао, велике ангажова-
ности, пожртвовања и свега што чини за Србију и све 
њене грађане. 

„Видовдан напокон више није дан туге, већ дан среће 
и наде за грађане Крушевца и Србије“, истакао је гра-
доначелник Гашић. 

Александар Вучић је поручио да је награду добио као 
неко ко је радио по добром систему, трудио се и до-
шао до одређених резултата, како би Србија постала 
модерна, нормална и пристојна земља. Нагласио је да је 
прихватио признање, али не награду, поготово не њен 
новчани део, који је одмах уступио Центру за особе са 
инвалидитетом.

„Позивам све младе људе да предано раде, да се 
труде у послу, и да своје жеље подигну на лествицу 
више, јер само тако може бити боље и само се тако 
може напредовати. Србија се суочава са тешким про-
блемима и тек ће се суочавати, јер је све из претходних 
25 година дошло у истом тренутку на наплату. Кола су 
кренула низбрдо и неко је то морао да заустави. Али, 
нисам то зауставио ја. То сте зауставили ви, људи који 
су разумели да више не можемо да живимо на исти на-
чин. Прошло је време увреда и тешких речи. Дошло је 
време стварања пристојне, модерне, нормалне Србије”, 
истакао је Вучић.

Први потпредседник Владе нагласио је да је награда 
за њега подстрек да настави да се бори за Србију на 
сваком месту.

„Све произилази из ваше подршке, стрпљења и жеље 
да мењамо Србију. Ви сте ти који водите Србију напред. 
Поносан сам што смо почели да решавамо барем део 
проблема са којима се Србија и Крушевац суочавају“, 
поручио је Вучић. 

- Почетак преговора у 
јануару мање је од оног што 
сам очекивао, али је више 
него што је урадила било 
која влада у последњих 
25 година. То је европска 
верификација наше 
политике, јер Европа овом 
одлуком проглашава Србију 
партнером 

(Александар Вучић)

Свечана седница Владе Републике Србије у Крушевцу

Градоначелник Крушевца, Братислав Гашић, уручује 
Александру Вучићу Видовданску награду
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Представљамо 
Расински округ

Површина округа: 2.668 км2

Број становника: 240.463

Седиште округа: Крушевац

Општине: Крушевац, 
Ћићевац, Александровац, 
Брус, Варварин, Трстеник

СНС је на власти у општинама: 
Крушевац, Александровац, Брус, 
Варварин и Трстеник

За последњих 12 година Крушевац, као центар Расинског 
округа, доживео је привредну катастрофу. Српска напредна 
странка има задатак, који је добила победом на изборима, 
да врати Крушевац на место које му припада. У том циљу, 
Кабинет градоначелника претрпеће велике промене и запо-
слени ће морати много више да раде. Све службе, које су из-
мештене из зграде Градске управе, вратиће се под један кров 
и биће реорганизоване да би биле ефикасне и брзе у раду 
са грађанима. Оформиће се ново јавно предузеће „Крушевац 
стан“, које ће одржавати зграде, уличну расвету, саобраћајну 
уличну сигнализацију, тако да ће коначно на једном месту 
бити сви комунални рачуни (вода, грејање, струја, телефон, 
кабловска...).

КРУШЕВАЦ

Споменик кнезу 
Лазару у археолошком 

парку Лазарев град

Симбол града Крушевца: Споменик косовским јунацима
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Војна парада
Војном парадом у Крушевцу прослављен је Дан 
Војске Србије, који се обележава у знак сећања 
на 23. април 1815. године, када је почео Други 
српски устанак. Свечаност је обележена у цен-
тру града, уз присуство државног врха, учешће 
више од 2.000 припадника Војске, дефиле 
наоружања и налет авијације.

Заживела Канцеларија 
за брзи одговор
Крушевац има Канцеларију за брзи одговор, која ради у складу са законом, брзо и 
ефикасно, којој је подређен читав систем доношења одлука, тако да сва потребна 
документација буде на располагању у најкраћем року. На једном месту добијају 
се информације и документација о свакој новој инвестицији, легализацији, 
адаптацији и грађевинској дозволи. 
У Крушевцу се очекује отварање нове индустријске зоне, са свим инфраструктур-
ним капацитетима, и ради се на унапређењу постојеће. Циљ је и довођење стра-
ног капитала, али и стимулисање домаћих успешних фирми да отварају произво-
дне погоне на територији града. Жеља градске власти је да инвеститори добију 
инфраструктурно опремљено земљиште најкасније за 90 дана од првог контакта 
са надлежнима. 

Ускоро Слободна царинска зона
Простор хемијске индустрије „Жупа“ и дела „Трајала“ треба-

ло би да се споји и постане Слободна царинска зона, као и да се 
ослободи простор за изградњу савременог стамбено пословног 
центра. Градска власт планира да наменска производња „14. 
октобар“, која је подигла град, настави да ради, да се повећа 
обим пословања са Електропривредом Србије и да 1.500 рад-
ника остане на својим радним местима. Планира се конверзија 
земљишта ове фабрике, како би стара индустријска школа при-
пала Граду и како би се оформио центар за преквалификацију 
кадрова.

Почетак изградње 
аутопута Појате-Пожега

Аутопут Појате-Пожега, такође, један је од прио-
ритета у Расинском округу. Припремају се пројекти 
и терен, а у току ове грађевинске сезоне очекује 
се почетак изградње. Очекује се и интензивнија 
сарадња са приватизованим предузећем „Југопревоз 
Крушевац“, а нова, савремена аутобуска станица 
биће изграђена из буџета Града и средствима овог 
предузећа.

Ускоро 
Медицински и 
Пољопривредни 
факултет
Постоје планови за отварање 
Медицинског факултета у 
Крушевцу, који би био први 
факултет у овом граду. Инсти-
тут за крмно биље у Кошевима 
могућа је локација будућег 
Пољопривредног факулте-
та. Градска власт планира да 
Институт прерасте у респек-
табилни Пољопривредни фа-
култет, са јаким смером за сто-
чарство. Ради се на томе и да 
Дијагностички центар постане 
Студентска поликлиника, а да 
Здравствени центар прерасте 
у Клинички центар. Од згра-
де старог Грудног одељења, 
у сарадњи са ресорним ми-
нистарством, Здравственим 
центром и школском Управом, 
отвориће се Виша школа за 
медицинске сестре. Простор 
поред Радничког универзитета 
ослободиће се за изградњу 
стамбено-пословног центра. 
Уз договор са инвеститорима, 
привредницима града Крушев-
ца, могућа је изградња велике 
етажне гараже.

Прослава Дана војске Србије

Градска кућа
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Градска власт ће, у сарадњи са Крушевачком епархијом, помоћи 
реконструкцију манастира и црквишта на Мојсињској Светој гори и по-
спешити развој духовног туризма у Расинском округу. Уређује се Ар-

хеолошки парк и многа деца ће прва сазнања о средњем веку стицати баш 
на остацима града цара Лазара. Миличина улица, након реконструкције 
и отварања локала са сувенирима са симболима царског града Крушев-
ца, само је део туристичке понуде која ће употпунити европско Етно село 
у подножју Јастрепца, у Ломници, где ће свака европска држава имати 
своју етно кућу. Паркинг служба Пословног центра средиће велики пар-
кинг за аутобусе који превозе ђачке екскурзије. Прва сазнања о историји 
града, добијаће се од младих волонтера, који ће сезонски радити као 
туристичко-културни водичи. Почели су и преговори са Амбасадом Тур-
ске о адаптацији старе Бегове куће. Планира се адаптација постојећих 
објеката на Јастрепцу, партнерски и у договору са садашњим власницима и 
Туристичком организацијом, и њихово увршћавање у место за одржавање 
наставе у природи.

Пластеници на 
поклон за младе 
брачне парове

У Расинском округу озбиљно се 
ради на подизању пољопривредне 
производње и оживљавању села. 
Прва мера је да млади брачни паро-
ви из сеоских средина, који желе да 
остану на селу, на поклон од Град-
ске управе добију пластенике, као 
вид самозапошљавања. Планира се 
успостављање система загарантова-
ног откупа пољопривредних произ-
вода и сигурног пласмана на добра 
тржишта. Пољопривредни кредити 
имаће грејс период онолики колики 
је до сада био период за отплату, а 
101 селo, у наредне четири године, 
биће 101 градилиште. Радиће се на 
канализацији, водоводу, телефон-
ским водовима, осветљењу улица 
и засеока, спортским теренима, до-
мовима културе, малим погонима, 
а радове ће спроводити, пре свега, 
крушевачке фирме. 

Етно село у подножју 
Јастрепца

Недавно обновљено подјастребачко лечилиште, Рибар-
ска Бања, пример је позитивног пословања и развоја ту-
ризма, а њихова искуства примениће се у раду Туристичке 
организације. У сваком крушевачком хотелу биће просто-
ра за продају сувенира, симболичних представника цар-
ског Града. У сарадњи са садашњим власником, планира-
на је обнова Ломничког извора минералне воде и излазак 

на тржиште, са флашираном водом. Започет је пројекат 
за проширење капацитета водоснабдевања Расинског 
округа, који финансира Европска банка за обнову и развој. 
Предузимају се кораци за почетак новог пројекта чишћења 
језера и сређивања горњег тока реке Блаташице. Плани-
ра се и пројекат изградње капацитета за пречишћавање 
отпадних вода и развоја рециклажног центра. Постоје 
контакти са страним партнерима, који су спремни да 
инвестирају. Уређењем тока реке Расине, прављењем кеја, 
шеталишта и проточних купалишта ствара се предуслов за 
изградњу аквапарка у природном окружењу. Планира се 
проширивање постојећих базена помоћним фудбалским 
теренима и атлетском стазом.

Воде и водоснабдевање

Идеално за развој туризма: Живописни предели Расинског округа

Нови СПА центар у Рибарској Бањи

У сусрет инвестицијама: Братислав Гашић, Фавзи Абдулазиз 
Ахмед ел Џасем, амбасадор Кувајта, и др Душан  Шокорац, 

директор Специјалне болнице Рибарска Бања
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- На релацији пута Латковац-Кумана 
асфалтирана је деоница у дужини од 480 
метара. 

- У МЗ Трнавци постављена је водово-
дна мрежа од 700 метара, вредна 1,9 ми-
лиона динара, која је трајно решила про-
блем водоснабдевања.

- Министарство енергетике, развоја и за-
штите животне средине, IMPACT пројекат, 
који спроводи ГИЗ (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit), импле-
ментациона организација Владе Немачке, 
потписале су споразум о сарадњи у обла-
сти управљања отпадом и отпадним вода-
ма са Општином Александровац.

- Чешка фирма „Конеко“ и Мирко 
Грубишић, помоћник министра енергети-
ке, посетили су Општину Александровац 
и разговарали са Драганом Благојевићем, 
председником Општине, о решавању про-
блема водоснабдевања и пречишћавање 
отпадних вода кроз заједничко улагање 
ресорног министарства, Општине Алек-
сандровац и Чешке развојне банке. 

- Тренутно се реконструише градски 
базен, а завршетак радова очекује се до 
краја јуна.

- Предлогом Закона о седиштима и 
подручјима судова у РС, предвиђено је 
укидање Општинског суда у Алексан-
дровцу. Поводом тога, Савет за омлади-
ну организовао је потписивање петиције 
којом се тражи постојање Основног суда 
или Судске јединице у општини Алексан-
дровац.

- Савет за омладину организовао је 
акцију „Освежење на поклон“, током које 
су пољопривредним произвођачима, који 
су продавали своје производе на пијаци у 
Александровцу, понудили кафу и ратлук. 
Акција је изазвала изненађење, дивљење 
и похвале. Омладинци су на градском 
Тргу организовали и акцију “Засладите 
дан уз јагоде на дар”, када су грађанима 
поделили више од 200 чашица са логом 
странке и јагодама. 

- Део Савета за омладину посетио 

Звезде за оне који су прославили 
Крушевачко позориште
Крушевац је познат као свом позоришту, а Град ће се 
одужити људима који су га стварали. Планира се да сту-
бови позоришта буду украшени звездама са именима 
наших прослављених  глумаца (Раде Савићевић, Ташка 
Начића, Чкаље, Ђузе, Војина Ћетковића, читаве породи-
це Трифуновић...), а да се на простор испред Културног 
центра поставе бисте великих српских глумаца.

Нужна промена 
власти у Ћићевцу

Општина Ћићевац има добар стра-
тешки положај и повољна је дестинација 
за инвеститоре. У овој општини СНС 
није на власти, али се трудимо да до-
принесемо да грађани пристојно живе. 
У Ћићевцу нема здраве воде за пиће, 
иако је обећавана у свакој предизборној 
кампањи, нема ни канализације, нити 
било каквог решења за тај проблем. 
Отпадне воде се сливају низ улице и 
стална су претња за ширење заразних 
болести, док се локална власт, на челу са 
ДС-ом, бави запошљавањем нестручних 
кадрова на терет локалне самоуправе и 

АЛЕКСАНДРОВАЦ

Решава се питање 
водоснабдевања, 
ускоро и градски 
базен

Други међународни сајам 
вина „Жупа 2013“ одржан је у 
хали спортова Пословног цен-
тра Александровац. Сајам је 
отворио државни секретар у 
Министарству пољопривреде, 
Данило Голубовић, најавивши да 
ће вино из Жупе и из Расинског 
округа убудуће имати назив „Три 
Мораве“, што ће бити основа за 
добијење географског порекла.

је ромско насеље пред њихову славу 
Ђурђевдан и заинтересованим дамама 
поклонио фризерске услуге.

- Омладинци су присуствовали хумани-
тарном мечу за Звонка Милојевића, у хали 
спортова.

- Омладинци су, такође, организовали и 
акцију прикупљања књига за формирање 
библиотеке у жупским селима, поводом 
Светског дана књиге. За неколико дана 
прикупљено је више од 150 наслова из 
различитих области, које су поклоњене 
школама у Горњем и Доњем Ратају.

њених обвезника. Потребно је што пре 
изменити ову слику и зауставити даље 
девастирање општине, због чега је по-
кренута иницијатива за смену локалне 
власти.

Расадник талената: Позориште у Крушевцу

Сајам вина „Жупа 2013“

Небрига општинских челника: 
Изливање отпадних вода 

директно на улицу

Омладинци на 
хуманитарном 
мечу за Звонка 
Милојевића, 
повређеног 
голмана „Црвене 
звезде“
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Братислав Гашић, потпред-
седник ГО СНС, градона-
челник Крушевца и успеш-
ни привредник, после само 
шест месеци на челу Гра-

да, добио је специјално НАЛЕД-ово 
признање за реформе у локалној 
администрацији и унапређење при-
вредног амбијента. Град Крушевац 
је и добитник Велике плакете Војске 
Србије за организацију Дана Војске, за 
шта су стигле похвале из свих крајева 
света. Али, то је само део успеха.

Приликом ступања на дуж-
ност, рекли сте да на крају манда-
та очекујете да Град има минимум 
3.000 запослених и да буде на чет-
вртом месту у Србији по запослено-
сти. Колико смо ближи овом циљу 
после годину дана?

- То је кључни проблем Србије и 
његово решавање није у стилу атлет-
ске дисциплине скок удаљ, већ више 
маратона, а ми смо у првој четврти-
ни. За успешно истрчавање потреб-
не су снага, издржљивост, тактика и, 
пре свега, добре припреме. То значи 
да најпре треба створити услове. На-
следили смо више од 600 милиона 

ПРОБУДИЛИ СМО       ЉУДЕ ИЗ ЛЕТАРГИЈЕ

- У управљању 
Градом руководим 

се принципима СНС: 
увођењем реда, 

радне дисциплине, 
активизма, 

предузимљивости 
и, пре свега, 

одговорности. 
Учинили смо велики 

заокрет, желимо 
да покажемо да 

квалитет живота 
грађана зависи само 

од енергије, рада, 
визије

дуга (струја, вода, телефон, јавна расвета, обавезе пре-
ма извођачима радова, кредити...) Данас Град не дугује 
ништа, осим кредитних задужења, која сервисирамо на 
време. У врху смо у Србији по новцу опредељеном за 
запошљавање. Од 1. јула до 31. децембра 2012. евиденти-
рано је 6.493 нових запошљавања, а посао је нашло и 25 
људи са инвалидитетом. За првих пет месеци 2013. било 
је 4.558 запошљавања, а запослено је и 12 особа са инва-
лидитетом. У буџету за 2013. издвојен је 41 милион дина-
ра за запошљавање, на основу чега је Национална служба 
определила  још  40,8 милиона динара. Организовали смо 
пролећни Сајам запошљавања, а планирамо и јесењи.   

Колико се СНС и Ви, као један од потпредседника ГО, 
ангажујете  у привлачењу страних инвестиција? 

- У вођењу Града, као потпредседник најјаче странке у 
Србији, руководим се партијским принципима: увођењем 
реда, радне дисциплине, активизма, предузимљивости и, 
пре свега, одговорности. Учинили смо велики заокрет, про-
будили људе из летаргије, желимо да им покажемо да ква-
литет њиховог живота зависи само од њих, њихове енергије, 
рада, визије... Актуелно руководство Србије, на челу са 
Николићем и Вучићем, чине одговорни и вредни људи 
који мукотрпно раде на креирању новог, позитивног имиџа 
Србије, обнављају покидане везе, трасирају нове пословне 

контакте ... На нама је, на локалу, да их следимо. Оформи-
ли смо Канцеларију за брзе одговоре, како би грађанима 
и инвеститорима олакшали прибављање дозвола, као и 
Одељење за инвестиције, привреду и заштиту животне сре-
дине. Ту је и Служба за економски развој и инвестиције, која 
пружа помоћ инвеститорима у прибављању документације 
и даје информације о слободним гринфилд и браун-
филд локацијама у власништву Града и приватника, као и 
информације о изградњи и олакшицама за инвестирање. 
Инвеститори могу остварити право на умањење накнаде 
за уређење грађевинског земљишта, према броју новозапо-
слених радника на неодређено време. За минимум 10 рад-
ника, умањење је пет одсто, за сваког следећег запосленог 
умањује се по 0,5 одсто, а највише 100 одсто за 200 запосле-
них. Ове погодности већ користе и поједине фабрике, међу 
којима је и америчка компанија  „Cooper tires“. Инфраструк-
тура, рашчишћени својински односи, брзо добијање дозво-
ла, олакшице за улагање и уређенији град  - у функцији су 
довођења инвеститора. А инвеститоре тражимо и не чека-
мо да сами дођу. Свака посета иностранству и сви доласци 
страних државника воде ка том циљу. 

Како, као председник УО „Србијагаса“, видите про-
блеме са којима се ово јавно предузеће суочава? Шта 
очекујете од реструктурирања ?
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ПРОБУДИЛИ СМО       ЉУДЕ ИЗ ЛЕТАРГИЈЕ
Ради се пуном паром

Са ким сте све имали контакте до сада и шта је урађено у Граду?. Разговарало се са бројним страним инвеститорима, неки од њих су: 
Actionpark, MC Donalds, Seacoop, Sembolyapicenter, CRBC, U.A. Aribot, Еrste, 
Аmkodor , Mejer, TUS, Green Termenergy, CIC, Lubokons Chemicals... . Одржано је више презентација из области збрињавања опасног и неопасног 
отпада, коришћењу депонијског гаса, примене обновљивих извора енергије, 
топлотне изолације.. Умрежили смо матичне књиге тако да грађани из сеоских подручја не морају 
да долазе у град због извода и држављанства, а грађани који живе у другим 
општинама, а рођени су у Крушевцу, изводе могу да добију у месту боравка. . Добили смо 100 лаптопова из донације Министарства пољопривреде, који 
су умрежени у две сале. У Скупштинској сали инсталиран је модерни систем за 
електронско гласање, што нема ниједан град у Србији.. Отворен је Контакт центар, као јединствен информациони центар, где су на 
једном месту обједињени сви захтеви грађана. . Град Крушевац  добио је прву награду од Сталне конференције градова 
и општина и од ЕУ за најбоље урађен пројекат у Србији, у оквиру програма 
EXCHANGE, који је донирала ЕУ.. Опремљен је најсавременији Рачунарски центар. . Започет је пројекат „ГИС”, као средство за побољшање ефикасности и 
конкурентности у Граду, који финансира делегација ЕУ у Србији, у оквиру 
програма EXCHANGE 3.

Бурме за 
130 парова

По избору за градоначелника, 
одрекли сте се плате и наменили 
је за куповину бурми за младенце. 
Колико је парова венчано и какве 
су им реакције ? 

Без младих и формирања 
нових породица нема ни 
просперитета града. Одјек 
акције је изузетан, али ми је жао 
што нигде више није заживела 
ова идеја. До сада је око 130 
парова даривано бурмама са 
грбом Града и гравуром имена 
цара Лазара и царице Милице.

- Данас је ЈП „Србијагас“ у поступку усаглашавања са 
новим Законом о јавним предузећима, треба да се донесе 
нови Статут и правна акта, да се оптимизује организација. 
Говори се о реструктурирању и новој организацији, у 
складу са Законом о енергетици. 

Да ли мислите да ћете бити успешан градоначелник 
онолико колико сте озбиљно и успешно обављали по-
слове у приватном сектору? Колико има сличности 
између ове две области?

- Моје радно искуство, дуже од 20 година, везано је за 
приватни сектор, где је тржишна утакмица сурова и бес-
компромисна, где ништа није сигурно и зависи од рада, 
предузимљивости и иницијативе. Део тога пренео сам 
и на функцију градоначелника. Ако треба, на послу сам 
24 сата и често знам да, по повратку са службеног пута, 
одмах одем у кабинет. Можда томе и дугујем добру 
конекцију са крушевачким привредницима. Окупио сам 

их у Привредни савет, радимо на доношењу Привредне 
стратегије Града. Знам њихове проблеме, слушам пред-
логе, савете, сугестије... Већина показује висок степен 
друштвене одговорности. Реконструкција Трга фонтана  
донација је предузећа које није из Крушевца (више од че-
тири милиона динара). Уређење површине испред зграде 
Градске управе, вредно око 3,5 милиона динара, такође је 
донација, као и реконструкција платоа испред Хале спор-
това. Радови на фудбалском стадиону „Младост“ инвести-
рани су средствима Града.

У Рибарској Бањи недавно сте, са председником На-
родне скупштине, Небојшом Стефановићем, отвори-
ли реновирану вилу „Херцеговина“, са модерним СПА 
центром. Колико су туристички атрактивни Крушевац и 
околина?

- Рибарска Бања добила је недавно нови смештајни 
објекат, рангиран са четири звездице. Након реновирања 

„турског“ купатила и његовог 
претварања у један од најмодернијих 
СПА и велнес центара, био је то логичан 
наставак. Вила „Херцеговина“ је ре-
новирана, највећим делом, средстви-
ма Рибарске Бање. Крушевац је стара 
српска престоница, препознатљиве 
традиције, духовности, архитек-
тонске баштине, центар културе, 
пријатељ спорта, град са црквом у 
којој је причешћена српска војска 
пре одласка на Косово, извориште 
мита, надахнуће уметника... Град ис-
под шумовитих обронака Јастрепца, 
подно Копаоника, у загрљају две 
реке, у близини бањских бисера, град 
гостопримљивих, вредних и поште-
них људи. Све ово треба сублимира-
ти, каналисати, материјализовати у 
визију Крушевца као будуће централ-
не туристичке дестинације домаћих и 
иностраних гостију. Радимо на томе 
да добијемо заслужено, водеће место 
на туристичкој мапи Србије.
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Србобран
1. Унија омладине ОО СНС Србобран 
организовала је дружење младих, као 
и акцију уклањања изборних плаката 
под називом „Пролећно чишћење“. 

Чукарица
2. Млади СНС Чукарица прикупили су 
помоћ за социјално угрожену породи-
цу са своје општине на хуманитарном 
песничко-музичком дружењу. 
3. Чланови Савета за просвету орга-
низовали су бесплатну припремну на-
ставу из српског језика и математике 
за будуће средњошколце.

Ресник
4. На захтев грађана ромског насеља 
„Вијадукт“ у Реснику, ОО СНС Рако-

вица је уредио запуштено спортско 
игралиште.

Врање
5. Дирекција за развој и изградњу гра-
да покренула је иницијативу да се део 
главне улице затвори за саобраћај и 
преуреди у пешачку зону. 

Рашка
6. Три одборника СРС прешла су у ре-
дове СНС и тако појачали бројност 
напредњачког Одборничког клуба. 
Напредњацима су се придружили и ди-
ректори ЈП „Рашка“ и Центар за културу 
„Градац“, као и бројно чланство СРС-а.

Крушевац
7. Заживела je Канцеларија за брзи 
одговор.

8. Oчекује се отварање нове 
индустријске зоне, са свим инфра-
структурним капацитетима, и ради се 
на унапређењу постојеће. 
9. Простор хемијске индустрије 
„Жупа“ и дела „Трајала“ требало би 
да постане Слободна царинска зона. 
10. Mлади брачни парови из сео-
ских средина, који желе да остану 
на селу, на поклон од Градске упра-
ве добијају пластенике, као вид 
самозапошљавања. 
11. Очекује се почетак изградње ау-
топута Појате-Пожега.
12. Гради се европско Етно село у 
подножју Јастрепца.
13. Реновирана је вила Херцеговина у 
Рибарској Бањи.

Председник Томислав Николић промовише 
безбедност у саобраћају и везивање 
појаса на задњем седишту аутомобила

Поштујмо живот

Будимо одговорни
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14. Ускоро нови пројекат чишћења 
језера и сређивања горњег тока реке 
Блаташице, као и изградња капаците-
та за пречишћавање отпадних вода и 
развоја рециклажног центра. 

Ћићевац
15. Отпадне воде се сливају низ ули-
це Ћићевца, јер нема канализације. 
Тражи се хитна промена неодговорне 
власти.

Александровац
16. На путу Латковац-Кумана асфал-
тирана је деоница у дужини од 480 
метара. 
17. У МЗ Трнавци постављена је водо-
водна мрежа од 700 метара.

18. Општина Александровац потпи-
сала је споразум о сарадњи у области 
управљања отпадом и отпадним во-
дама са Министарством енергетике и 
ГИЗ-ом.

19. Ускоро отварање реконструиса-
ног градског базена.

20. Одржан је Други међународни 
сајам вина „Жупа 2013“. Вино из Ра-
синског округа убудуће ће имати на-
зив „Три Мораве“, што ће бити основа 
за добијење географског порекла.
21. Савет за омладину организовао је 
акције „Освежење на поклон“ и „За-
сладите дан уз јагоде на дар”, када 
су грађанима делили кафу, ратлук и 
јагоде. 
22. Омладинци су присуствовали 

хуманитарном мечу за повређеног 
голмана „Црвене звезде“ Звонка 
Милојевића.
23. Омладинци су прикупили књиге 
за новоформиране библиотеке у жуп-
ским селима.

Зајечар
24. Још једна убедљива победа СНС 
на локалним изборима. 

Панчево
25. Окончана криза власти и изабран 
напредњачки градоначелник Павле 
Раданов. 

Власотинце
26. Предраг Перуничић посетио југ 
Србије и најавио нову Стратегију 
спорта.

Почасни грађанин Требиња
Председник Србије, Томислав Николић, постао је почасни грађанин Требиња, 
једногласном одлуком Скупштине тог града. За одлуку о додели Повеље српском 
председнику гласали су одборници и власти и опозиције, а образложили су је као 
одраз жеље за наставак добрих односа са Србијом.

Председник Николић учествује у акцији добровољног давања крви
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Зоран Бабић, народни посланик и заменик 
шефа Послничке групе СНС у Народној 
скупштини, у исто време је и председник 
Одбора за административно-буџетска и 
мандатно-имунитетска питања, којим је 

дуги низ година председавао Томислав Николић. 
Годину дана од ступања на ове важне и одговорне 
дужности, питамо га колико је задовољан резулта-
тима који су постигнути.

- Чињеница да је господин Томислав Николић дуги 
низ година председавао Одбором за администра-
тивно-буџетска и мандатно-имунитетска питања, 
представља и велику част, али и обавезу да тај по-
сао обављам са највећом посвећеношћу.  Као човек 
који првенствено од себе, а онда и од својих сарад-
ника увек очекује више и боље, сматрам и да у раду 
Одбора за административно-буџетска и мандатно-
имунитетска питања, којим преседавам, има прос-
тора за даље напредовање. Задовољан сам праксом 
да смо најживотнија питања и изазове решавали на 
квалитетан и законима утемељен начин. Утврди-
ли смо ребаланс  буџета за 2012. годину, којим смо 
извршили уштеде од 300 милиона динара, које смо 
вратили у буџет Републике Србије, кориговали смо 
надокнаде у Високом савету судства и Државном 
већу тужилаца, активно радимо на изради Кодекса 
понашања народних посланика, уз низ других про-
писа и аката које смо усвојили, а који су допринели 
квалитетнијем функционисању НСРС.

Зоран Бабић, народни посланик и 
заменик шефа Послничке групе СНС у 
Народној скупштини, најављује мере које 
ће додатно уозбиљити парламентарну 
дебату и онемогућити понављање 
ружних сцена из прошлости

Први у региону имаћемо        Кодекс понашања
Какве новине ће у скупштинску расправу и генерално 

у наступе народних посланика, у самом скупштинском 
здању и ван њега, донети Кодекс понашања?

- Кодекс понашања народних посланика је европска 
демократска тековина. Поносан сам што ће Народна 
скупштина Републике Србије, коју одговорно води СНС, 
бити прва у региону која има усвојен Кодекс. Сигуран 
сам да ће Кодекс понашања народних посланика додатно 
уозбиљити парламентарну дебату и онемогућити пона-
вљање ружних сцена које су у прошлости ,,красиле“ На-
родну скупштину. Гађање ципелама, поливање водом и 

гласање из Бодрума су алати прошлости, које су користи-
ли народни посланици странака, које су, вољом грађана 
Србије, отишле или су на добром путу да оду у политичку 
историју.

Како коментаришете замерке да ће Кодекс понашања 
отупети оштрицу скупштинске расправе?

- Те замерке долазе од народних посланика само једне 
посланичке групе који су и до сада, због непоштовања 
Пословника, добили највише казни. Мислим да је то из-
останак жеље да се на прави начин схвати квалитетан 
искорак у парламентарном животу, који, свакако, не 

СНС У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
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Мотив за још 
посвећенији рад

Ускоро би требало да се 
замените са Верољубом 
Арсићем и постанете шеф 
Посланичке групе СНС у 
Народној скупштини. Колико 
одговорности носи ова 
функција?

- Ја сам и до сада, заједно 
са Верољубом Арсићем, а 
и са осталим колегама из 
Посланичке групе СНС-а, 
у тимском и колегијалном 
духу учествовао у вођењу 
Посланичке групе. Желео бих 
да у будућности, уз велику 
дозу међусобног уважавања, 
Посланичка група СНС-а буде 
најквалитетнија у дебати, 
најревноснија у присуству 
скупштинским активностима 
и понос свим члановима, 
симпазитерима и гласачима 
СНС-а. Бити председник 
Посланичке групе СНС-а за 
мене представља велику част 
и мотив за још посвећенији 
рад.

Први у региону имаћемо        Кодекс понашања
представља стављање фластера на уста народних по-
сланика.

Међу новинарима важите за изузетно комуникати-
вног народног посланика. Колико су отвореност и не-
посредност важни за политичара?

- Бити отворен и комуникативан са новинарима значи 
бити отворен и непосредан према јавности и грађанима 
Србије. То је вредност коју би требало да гајимо, без обзи-
ра на којој јавној функцији се налазили. Узор у политичкој 
отворености и комуникативности ми је Александар Вучић, 
који представља еталон у начину опхођења према грађа-

нима и јавности. Сматрам да је СНС, као стожерна стран-
ка Владе Србије, у протеклих скоро годину дана донела 
моного храбрих одлука. Посвећени смо борби против ко-
рупције и криминала, убрзавању нашег друштва на путу 
европских интеграција и, као најважније, подизању стан-
дарда, запослености и економског стања наших грађана. 
Представници СНС-а, било да су министри, посланици, 
директори јавних предузећа или градоначелници, на про-
фесионалан и домаћински начин су се опходили према по-
верениим јавним добрима, и због тога са поносом излазим 
и пред новинаре и међу грађане Србије.
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Када је ступио на дужност министра пољопри-
вреде, Горан Кнежевић, потпредседник Гла-
вног одбора СНС, знао је са каквим ће се про-
блемима суочити, иако ова грана привреде, 
једна од ретких у Србији, остварује спољнотр-

говински суфицит. Аграрна политика деценијама је лута-
ла и није имала место које заслужује у оквиру укупне др-
жавне политике. За 27 година промењено је 19 министара 
пољопривреде, а са њима мењали су се и приступи. Много 
је започето, много великих идеја је промовисано, а мало 
спроведено у дело. 

- Као последицу данас имамо демотивисане стручњаке 
и пољопривреднике који су, у великој мери изгубили, 
поверење у државу – каже министар Кнежевић. - На све то 
наслања се беспарица која погађа све сегменте друштва, 
па и пољопривреду. Ситуација је далеко гора него што на 
први поглед изгледа, али напредњаци не беже од изазова 
и решавања најтежих проблема. Почели смо логичним ре-
доследом: уређујемо системски оквир доношењем дуго-
рочне Стратегије развоја пољопривреде Србије, која ће, уз 
недавно усвојени Закон о подстицајима у пољопривреди 
и руралном развоју, створити амбијент разумљив сваком 
произвођачу или инвеститору. Циљ је да ко год поже-

ли да се бави или инвестира капитал у пољопривредну 
производњу, зна шта дугорочно може очекивати од држа-
ве. У току је и усаглашавање аграрне политике Србије са 
Заједничком пољопривредном политиком ЕУ, јер је то 
један од услова за наставак евроинтеграција. Увећали смо 
аграрни буџет и уговорили велике инвестиције у бивше 
пољопривредне комбинате и системе за наводњавање.

Шта би требало и колико времена да се ради да би 
пољопривреда у Србији постала веома јака грана при-
вреде? 

- Потребан је јасан системски оквир, на којем ради држа-
ва, као и свеж капитал који ће доћи када у Србији препо-
зна погодно тло за профит. Потребно је да што мање из-
возимо сировине попут кукуруза, а што више финалних 
производа, на пример, сухомеснатих производа. И конач-
но, али не и најмање важно, потребно је да се мења свест 
наших пољопривредника - да буду отворени према новим 
технологијама и према искуству са разних страна света. Не 
може се инсистирањем на производима и начину рада на-
ших прадедова бити конкурентан на светском тржишту. 

Када се очекује долазак Ал Дахре у Србију, и када ће се 
осетити конкретна корист од ове велике инвестиције?

- Током године требало би да буде завршено стварање 

ГОРАН КНЕЖЕВИЋ, потпредседник 
ГО СНС и министар пољопривреде

Напредњаци 
не беже од решавања 

најтежих проблема

- Драгоцене информације 
добијам од чланова странке 
које срећем свуда по Србији, 
од људи који се баве пољопривредом. 
Њихови предлози често 
су конструктивнији и животнији 
од предлога кабинетских 
стручњака
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- Потребно је мењати свест наших 
пољопривредника, да буду отворени 
према новим технологијама и према 

искуству са разних страна света. Не 
може се инсистирањем на производима 

и начину рада наших прадедова бити 
конкурентан на светском тржишту

Нико више не може да мења 
„правила игре“
Да ли Закон о подстицајима пољопривредној 
производњи већ даје ефекте?
- Закон је тек неколико месеци на снази и због тога 
се још увек не може дати закључак о свим ефектима 
које производи. Током 2013. усвајају се правилници 
који ближе прописују услове за остваривање 
појединих подстицаја, а ефекти се могу очекивати од 
2014. Сигурно је да је Закон увео ред у одлучивање 
о правцима пољопривредне политике. Сада ни Влада 
Србије, својом вољом или под нечијим притиском, 
не може уредбама да мења „правила игре” у 
пољопривреди, што се раније дешавало и више пута 
годишње.

новог предузећа „Ал Дахра Србија“, а већ следеће сезоне 
могли би се осетити први бенефити те велике инвестиције. 
Она ће оживети бивше пољопривредне комбинате, који 
су пропали након неуспешних приватизација, подићи ће 
укупну конкурентност пољопривреде и поспешити извоз, 
а растеретити државни буџет досадашњих дотација не-
продуктивним комбинатима.

Колико је Србија спремна да улаже у системе за 
наводњавање и колико бенефита би нам они могли до-
нети, с обзиром на све сушнија лета која нас погађају? 

- Србија нема довољно средстава за улагања у системе 
наводњавања, па ће се ти послови финансирати из кре-
дита. Уговара се врло повољан аранжман са Развојним 
фондом из Абу Дабија, у вредности од око 200 милиона 
евра, што је довољно да се за три до пет година подигне 
продуктивност пољопривредне производње за најмање 
20 одсто, јер род више неће зависити само од благонакло-
ности климе.

Колико се консултујете са колегама из Савета за 
пољопривреду СНС и да ли наши стручњаци имају кон-
структивне предлоге како би могла да се реши сложена 
ситуација у овој области?   

- Чланови Савета за пољопривреду заузели су значајна 
места у Министарству, од државног секретара, преко 
помоћника министра, до пољопривредних инспектора. 
Они, заједно са мном, разматрају све изазове са којима 
се срећемо и заједнички доносимо одлуке. Драгоцене 
су ми информације које добијам од чланова странке које 
срећем свуда по Србији, од људи који се непосредно баве 
пољопривредном производњом. Њихови предлози су 
често конструктивнији и животнији од предлога каби-
нетских стручњака. Нажалост, још увек има и оних који 
размишљају конзервативно, који су ксенофобични, који 
се противе окретању ка свету, модернизацији. Члано-
ви странке морају радити на себи да би могли радити на 
побољшању Србије.
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Град Ниш мо же да се по хва ли тиме што за гра до-
на чел ни ка има углед ног ле ка ра, кар ди о ло га, и 
про фе со ра Уни вер зи те та. Осим што има им пре-
сив ну на уч ну ка ри је ру, проф. др Зо ран Пе ри шић је 
и ис ку сан по ли ти чар. Члан је ГO Срп ске на пред не 

стран ке, три го ди не је на че лу ни шких на пред ња ка, а на 
ме сто пр вог и нај од го вор ни јег чо ве ка Ни ша иза бран је у 
ју лу 2012. Да нас, го ди ну да на ка сни је, пи та мо га ка кве су 
се про ме не до го ди ле у гра ду. Ка же нам да је за те че но ста-
ње, по сле вла да ви не прет ход них по ли тич ких струк ту ра, 
би ло го то во по ра жа ва ју ће.

- Огром ни ду го ви, ко је је прет ход на власт оста ви ла, 
мно го број на стра нач ка за по шља ва ња у по след њим ме се-
ци ма вла сти и штет ни 
уго во ри на те рет гра-
да, би ли су огро ман 
ба ласт. Тру ди ли смо се 
да сви про бле ми, ко је 
је прет ход на власт ста-
вља ла у фи о ку, угле да-
ју све тлост да на. Би ло 
је те шко из бо ри ти се са 
оси ро ма ше ним бу џе-
том и ни зом про бле ма, 
али на дам се ће на ред-
на го ди на би ти мно го 
бо ља. Ни смо обес хра-
бре ни. Во ђе ни иде јом 
да град мо же по но во 
ста ти на но ге са мо дру-
штве но од го вор ним и 
ра ци о нал ним по на ша-
њем, кре ну ли смо у те-
шку и не из ве сну бор бу 
са на го ми ла ним про-
бле ми ма. Нај пре је ре-
ви ди ран ште тан уго вор 
са цр но гор ским авио пре во зни ком „Мон те не гро ер лај-
нсом“, чи ме је уште ђе но го то во 200.000 евра. У на ред ним 
ме се ци ма, по знат но по вољ ни јим усло ви ма, по стиг нут је 
но ви до го вор са овом авио ком па ни јом и омо гу ће но је гра-
ђа ни ма Ни ша да јед но став но и јеф ти но пу ту ју до европ-
ских ме тро по ла, али и да за ин тер со ва ни ту ри сти у го ди ни 
ва жног ју би ле ја, 1.700 го ди на од до но ше ња Ми лан ског 
едик та, мо гу удоб но и бр зо да стиг ну до нас.

Ка кви су Вам пла но ви за дру гу го ди ну ра да, на че лу 
гра да Ни ша?

- Наш за да так je обез бе ђи ва ње рад них ме ста, јер, на-
жа лост, има мо око 36.000 не за по сле них. Желимо мак-
си мал но да ис ко ри сти мо до бар по ло жај гра да, са авио и 
же ле знич ким ко нек ци ја ма, ко је су по год не за грин филд 
и бра ун филд ин ве сти ци је. Ком па ни ја „Бе не тон” успе шно 
за вр ша ва сво ју ин ве сти ци ју и за по шља ва ви ше од 1.000.  

радника. Спо ра зум но је рас ки нут уго вор за ло ка ци ју „Ло-
зни ка лем” и ство ре ни су усло ви за до ла зак но вих ин ве-
сти то ра. На пра вљен је ко нач ни до го вор са ком па ни јом 
„Ај макс” за из град њу ло ги стич ког цен тра на аеро дро му, 
по вр ши не 27.000 ква драта. Вред ност ове ин ве сти ци је је 
око 18 ми ли о на евра, а би ће отво ре но бли зу 100 но вих 
рад них ме ста. За вр ше на је сту ди ја из во дљи во сти за из-
град њу Ло ги стич ког цен тра „Сло бод на зо на Југ“, чи ју би 
из град њу ве ћим де лом тре ба ло да фи нан си ра ЕУ, из пред-
при ступ них фон до ва. У пла ну је још мно го про је ка та.

Ко ји су го ру ћи про бле ми гра да и ка кви су пла но ви 
Срп ске на пред не стран ке за њи хо во ре ша ва ње?

- Мно го је ак тив но сти  усме ре них на ре ша ва ње про бле-
ма гра ђа на, на ни воу 
град ских оп шти на и 
на ни воу Гра да. Гра-
ђа ни се нај ви ше жа-
ле на спо рост ло кал не 
ад ми ни стра ци је. Чак 
по сто је при ме ри да су 
за по сле ни из при ват-
ног сек то ра узи ма ли 
пла ће на или не пла ће на 
од су ства ка ко би ре ша-
ва ли ад ми ни стра тив не 
ста ври, ко је се иначе 
за вр ша ва ју за не ко ли ко 
де се ти на ми ну та. За то 
сам за ду жио не ко ли-
ко љу ди, за по сле них у 
Слу жби гра до на чел ни-
ка, да из ра де пред лог 
про јек та Кан це ла ри ја за 
бр зе од го во ре, од којег 
ће нај ви ше про фи ти ра-
ти гра ђа ни Ни ша. Тач но 
ће зна ти ко ме тре ба да 

упу те до пис и не ће би ти ду гог че ка ња у ре до ви ма. То је 
ја сан сиг нал стра ним ин ве сти то ри ма да ће у бу дућ но сти 
на јед ном шал те ру мо ћи да до би ју све ин фор ма ци је, нео-
п ход на одо бре ња, до зво ле и са гла сно сти. Да кле, при пре-
мље ни смо да кон ку ри ше мо на Ex chan ge 4. На рав но, ис ко-
ри сти ће мо по сто је ћу ин фра струк ту ру, ко ја је ство ре на пу-
шта њем у рад Цен тра за из да ва ње гра ђе вин ских до зво ла 
и Кол цен тра, из прет ход ног па ке та по мо ћи. За мо лио бих 
Ни шли је за ма ло стр пље ња, јер раз вој та квог ви ше на мен-
ског услу жног цен тра из и ску је вре ме. Про бле ми у Ни шу су 
мно го број ни, као и сву где у Ср би ји, не за по сле ност, од ла-
зак мла дих у ино стран ство у тра га њу за бо љим жи во том, 
фир ме у сте ча ју, ви шак слу жбе ни ка у јав ним пред у зе ћи ма 
и град ској упра ви, а ма њак обич них рад ни ка. То су на сле-
ђе ни про бле ми, ко ји су ку му ли ра ни го ди на ма и на дам се да 
ће мо ре ши ти, у са рад њи са ре пу блич ком вла сти.

Авионом до Ниша

Градска кућа у Нишу
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Изградња студентског 
дома и станова за младе 
научнике

Колико се у Граду Нишу води рачуна о 
младима?

- Константинове стипендије, које је 
град Ниш обезбедио, у години јубилеја, 
најбољим студентима, затим радови на 
изградњи студентског дома и завршавање 
станова за младе научне раднике, показују 
да Град брине о младим Нишлијама, а биће 
још  иницијатива како би се више пажње 
поклонило успешним академцима. Ниш 
је један од ретких градова који до сада 
није имао Канцеларију за младе. Сада је, 
нашим залагањем, отворена Канцеларија, 
са задатком да препозна младе, енергичне 
људе и интегрише их у све сегменте 
друштва, како би на адекватан начин могли 
да оплемене своја интересовања. Недавно 
смо отворили и Канцеларију за дијаспору, 
која ће бити добар темељ будуће сарадње 
између наших људи у расејању и матице. 
Иако је буџет прилично рестриктиван, 
трудимо се да утичемо на оживљавање 
нишког спорта. Раднички је поново 
суперлигаш и успели смо да обезбедимо 
за играче неколико спонзорских уговора, 
који би, са постојећим средствима, требало 
да буду довољни за стабилност клуба. 
У нови Управни одбор ући ће успешни 
привредници, некомпромитовани људи, јер 
не желимо у управи ниједног човека који је, 
на неки начин, повезан са било чим што не 
приличи спорту.

- Грађани се највише жале на спорост 
локалне администрације. Има 
примера да су запослени из приватног 
сектора узимали одсуство да би 
решавали административне ставри, 
које се иначе завршавају за неколико 
десетина минута. Зато смо 
кренули у израду предлога пројекта 
„Канцеларија за брзе одговоре“, са 
којим неће бити лутања и дугог 
чекања у редовима. Ове је јасан 
сигнал страним инвеститорима да 
ће у будућности на једном шалтеру 
моћи да добију све информације

Да ли је лак ше ра ди ти као гра до на чел ник или као ле-
кар у опе ра ци о ној са ли?

- Мо жда ће не ко ме зву ча ти чуд но, али знат но је лак ше 
ра ди ти у опе ра ци о ној са ли, не го би ти на по зи ци ји гра до-
на чел ни ка. У опе ра ци о ној са ли по све ће ни сте ра ду са јед-
ним чо ве ком и успех зависи углав ном од ва ше струч но сти 
и уме ћа. У ка би не ту гра до на чел ни ка по све ће ни сте ра ду 
са ве ли ким бро јем љу ди и, ди рект но и ин ди рект но, до но-
си те од лу ке ко је се ти чу на сто ти не хи ља да љу ди. Од го-
вор ност је сте ве ли ка, али је и иза зов ве ћи да се про бле ми 
ре ше. Струч ност, вре дан, ис тра јан рад и упор ност ква ли-
фи ка ци је су ко је су ме ка рак те ри-
са ле то ком са зре ва ња у ма тич ној 
про фе си ји кар ди о ло га. Ве ру јем да 
и као гра до на чел ник по се ду јем ове  
осо би не, што ми да је на ду да, ма 
ко ли ко те шке за дат ке по ста вим се-
би, на овој ве о ма од го вор ној функ-
ци ји, они ће би ти ре ше ни на за до-
вољ тсво гра ђа на Ни ша.

Да ли ак тив но сти по во дом ју би-
ле ја 1.700 го ди на Ми лан ског едик-
та те ку по пла ну? Шта мо же мо да 
оче ку је мо до кра ја го ди не?

- На кон ви ше де це ниј ског за сто ја 
у ра ду на Ме ди ја ни, ар хе о ло шком 
ло ка ли те ту од не про це њи ве исто-
риј ске вред но сти, Вла да Ср би је је, 
у окви ру др жав ног про гра ма „Ми-
лан ски едикт 313 – 2013, Ср би ја“, 
одо бри ла 120 ми ли о на ди на ра, 
ка ко би ра до ви би ли за вр ше ни на 
вре ме. Ор га ни за ци о ни од бор за 
про сла ву ју би ле ја по кре нуо је об-
но ву Кон стан ти но ве ви ле са пе ри-
сти лом, као и из град њу за штит не 
кон струк ци је из над нај ва жни јег 
де ла овог ло ка ли те та. Ра до ви ће 
би ти бла го вре ме но за вр ше ни, ка ко 
би све би ло спрем но за кључ не сег-
мен те про сла ве. Ме ди ја на ће та ко 
ко нач но би ти отво ре на за до ма ће и 
стра не ту ри сте.  Њена ре кон струк-
ци ја омо гу ћи ће ши ро кој пу бли ци 
и струч ња ци ма да ви де 1.000 ква-
драт а под ног мо за и ка, као и зид не 
сли ке у јед ном де лу ви ле, ко је су 

јединствене по сте пе ну очу ва но сти. Имали смо мул ти ме-
ди јал ни спек такл Алек сан дра Са ње Или ћа, уз уче шће ор-
ке стра и хо ра Бе о град ске опе ре, Бе о град ског ба ле та и ет но 
пе ва ча, као и Бетовенов концерт, у извођењу Београдске 
филхармоније, и оперу „Трубадур”. То ком сеп тем бра би ће 
ор га ни зо ван кон церт ви зан тиј ске му зи ке Сло бо да на Тр ку-
ље, а у ок то бру и ве ли ка ли тур ги ја, ка да ће чи но деј ство-
ва ти по гла ва ри пра во слав них цр ка ва. То ком је се ни оче ку је 
се ве ли ки скуп ка то лоч ких вер ни ка, у ор га ни за ци ји ни шке 
Жуп не ка то лич ке цр кве.  

До кле се сти гло са пла но ви ма да аеро дром Кон стан-
тин Ве ли ки по ста не ве ли ка ва зду-
шна лу ка?

- На ме ра нам је да гра ђа ни ма 
Ни ша и ре ги о на по ну ди мо ква ли-
те тан авио пре воз и до бру ве зу са 
ва жним де сти на ци ја ма у Евро пи, 
ко је су или ко нач но од ре ди ште 
или ко нек ци ја пре ма дру гим гра-
до ви ма. Са над ле жни ма у Ми ни-
стар ству са о бра ћа ја ин тен зив но 
се до го ва ра мо о раз во ју ни шког 
аеро дро ма, ко ји мо ра да по ста не 
ин сти ту ци ја ко ја до но си про фит. 
Са цр но гор ском ком па ни јом „Мон-
те не гро ер лајнс“, Град Ниш за-
кљу чио је уго вор  за пе ри од од 7. 
ма ја до 31. ок то бра 2013. го ди не, 
на осно ву ко јег ће се ле то ви оба-
вља ти сва ко днев но, осим утор ком 
и че тврт ком, и та ко ће би ти ому ће-
но пут ни ци ма из Ни ша да, пре ко 
Под го ри це, ле те до атрак тив них 
европ ских де сти на ци ја по пут Мо-
скве, Па ри за, Франк фур та, Лон-
до на, Ри ма и Ко пен ха ге на. Кра јем 
апри ла са на шег аеро дро ма по ле-
те ли су и пр ви ави о ни ита ли јан ске 
ком па ни је „Ми страл ер“, ко ји ће 
ле те ти два пу та не дељ но до Тр ста 
а про је кат раз во ја ре ги о нал них 
аеро дро ма по др жа ва и ЕУ, пре ко 
ИПА фон до ва. Оче ку је мо зна чај ну 
ин ве сти ци ју из град ње Кар го цен-
тра, вред но сти 61,3 ми ли о на евра 
са пред ви ђе ним за по шља ва њем 
400 рад ни ка. 
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На локалним изборима у Зајечару, граду у коме су УРС и Бошко Ничић непри-
косновено владали скоро читаву деценију, Српска напредна странка извојевала 
је још једну убедљиву победу. На изборима за Скупштину општине, СНС је до-
била 22 одборника, на другом месту је УРС (19), а на трећем коалиција СПС-
ПУПС-ЈС (6). Лидер СНС, Александар Вучић, захвалио је грађанима Зајечара на 
подршци и честитао противкандидатима из УРС-а.

ПАНЧЕВО
Напредњачки 
градоначелник

Панчево је добило новог градона-
челника, Павла Раданова, из Српске 
напредне странке. Нову, прекомпо-
новану власт чине СНС, ДС, ЛДП, 
ПУПС, УРС, ДСС и СДПС, чиме је 
окончана криза власти која је месе-
цима трајала у граду на Тамишу, и 
која би, да није на време решена, во-
дила ка увођењу привремених мера и 
расписивању нових локалних избора. 

Дирекција за развој и изградњу Врања, на чијем је челу напредњак Го-
ран Ђорђевић, покренула је иницијативу да се део главне улице затвори 
за саобраћај и преуреди у пешачку зону. Тренутно се камене коцке слажу у 
правоугаоне мозаике, а потом  ће бити постављене клупе и жардињере. Са 
завршетком радова, овај део града, у чијој непосредној близини су зграде На-
родног музеја и Харемлука, заштићени споменици културе, постаће репрезен-
тативно место за одмор и шетњу.

Још једна победа 
СНССРБОБРАН

Омладинци 
уклонили плакате

Унија омладине ОО СНС Србо-
бран организовала је дружење 
младих, као и акцију уклањања 
изборних плаката под називом 
„Пролећно чишћење“.

ВРАњЕ

Ново шеталиште

ЗАЈЕЧАР
Необични перформанс: Активисти Српске напредне странке формирали су својим 

телима број два, редни број СНС-а на листи за локалне изборе

Скидање плаката са улица 
Србобрана

Главна врањска улица постаје репрезентативна пешачка зона
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ВЛАСОТИНЦЕ
Предраг Перуничић 
посетио југ Србије

Предраг Перуничић, државни секре-
тар у Министарству омладине и спор-
та, приликом посете Власотинцима, 
Лебанама и Лесковцу, поручио је да је 
у току израда нове Стратегије спор-
та, која као приоритете види школски 
спорт, унапређење инфраструктуре 
и професионални спорт. Планира се 
увођење школског часа за ученике од 
првог до четвртог разреда, као и акцију 
„Ферплеј“, како би се спречило насиље 
на спортским догађајима. Општина Вла-
сотинце је код Министарства омладине 
и спорта конкурисала са три пројекта: 
регулисање грејања, постављање радне 
подлоге и завршетак локала у склопу 
хале.

ЧУКАРИЦА

Канцеларија под 
ведрим небом

Због упорног одбијања актуелне општинске власти  да Одборничкој 
групи „Покренимо Чукарицу”, окупљеној око СНС, додели про-
стор у којем ће примати грађане, организована је акција „Отворена 
канцеларија”, испред зграде Општине Чукарица, где се јавно прикупљају 
грађанске иницијативе, предлози и притужбе на рад Општине.  За мање 
од 45 минута стигло је око стотину писмених поднесака грађана, које ће 
наши одборници ставити на дневни ред СO, кроз одборничка питања. 

Млади СНС Чукарица организовали су хуманитарно вече “Млади за 
младе”, током којег је, уз музику и поезију, прикупљен новац за помоћ 
социјално угроженој породици са Чукарице. Програм су реализовали 
песници и музичари, чланови Савета за културу ОО СНС Чукарица и 
пријатељи Странке. 

Чланови Савета за просвету СНС Чукарица организовали су бес-
платну припремну наставу из српског језика и математике за будуће 
средњошколце. Акција се организује другу годину за редом, а планира 
се рад и са наредном генерацијом осмака.

У заједничкој организацији МО Колонија Железник СНС и Актива да-
валаца крви „Михајло Поповић Поп“, реализована је акција добровољног 
давања крви у Железнику. Исту акцију организовао је МO СНС Беле 
воде. Овим акцијама наставили смо вишегодишњу сарадњу са Црвеним 
крстом Београда и прикупили 36 јединица крви.

На захтев грађана ромског насеља „Вијадукт“ у Реснику, ОО СНС Раковица орга-
низовао је акцију уређења запуштеног спортског игралишта.

„У овом насељу живи много малишана који до скоро нису имали где да се играју. 
Нисмо заборавили ни старије суграђане за које смо поставили клупе за одмор“, ре-
као је председник ОО СНС Раковица, Милосав Миличковић. У насељу „Вијадукт“, 
у 41 породици, живи 120 људи, од чега је 70 деце. Напредњаци из месних одбора 
„Ресник“ и „Петлово брдо“ покосили су траву, очистили терен, обезбедили голове за 
мали фудбал и рукомет, поклонили кошаркашке и фудбалске лопте.

РЕСНИК      Ново игралиштеКРАГУЈЕВАЦ

Апсолутна 
власт СНС 
у 33 месне 
заједнице
Поред убедљиве победе 
на локалним изборима 
у Зајечару, напредњаци 
су истог дана однели 
још једну победу - на 
изборима за Савете 
месних заједница у 
Крагујевцу. СНС је 
формирала стабилну 
већину у 
41 месној заједници, од 
78, колико их има.  У 33 
месне заједнице освојена 
је апсолутна власт.

Срђан Коларић, председник ОО СНС Чукарица, са грађанима 
током акције „Отворена канцеларија“

Прослављени рукометаш Перуничић 
промивише акцију „Феплеј“

Дечија радост: Први спортски 
терен у ромском насељу
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Милоје Михајловић

Председник ОО СНС Крушевац и 
члан Градског већа Града Крушевца
 

Контакт: 
snskrusevac@gmail.com

Драган Благојевић

В. д. председника ОО СНС 
Александровац и председник 
Општине Александровац
 

Контакт: 
oosnszupa@gmail.com

Радисав Предолац

Председник ОО СНС Брус и 
помоћник председника Општине 
Брус за питања привреде и 
пољопривреде

Контакт: 
oosnsbrus@gmail.com

Милић Павловић

Председник ОО СНС Трстеник и 
председник Скупштине општине 
Трстеник

Контакт: 
Sns.trstenik@gmail.com

Иван Мијаиловић

В. д. предсеника 
ОО СНС Ћићевац и управник ВПД 
Крушевац

Контакт: 
ivanmijailovic3112@gmail.com

Горан Малезић

Председник ОО СНС Варварин и 
заменик председника Општине 
Варварин
 
Контакт: 
goran.malezic@varvarin.org.rs, 
snsvarvarin@gmail.com

Братислав Гашић

Потпредседник Главног одбора 
СНС и градоначелник Крушевца
 

Контакт: 
protokol@krusevac.rs

РАСИНСКИ 
ОКРУГ

Јоргованка Табаковић, гувернер Народне 
банке Србије

Последњи тренутак 
за реформе

„Нико, никоме, никада, не би требало да остави 
стање у државној каси какво сам ја затекла. Само 
неко ко не размишља о будућности своје деце 
био би у стању да празни државну касу и тиме 
поткупљује бираче, трошећи унапред оно чега 
нема. У овој Влади много је одговорних људи који 
су свесни да је последњи тренутак да се спроведу 
системске реформе, предузму непопуларне мере 
и да се уравнотежи трошење са оним што, као 
друштво, стварамо“.
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Електропривреда Србије, на чијем 
челу су људи из напредњачких 
редова, пружа значајну финан-

сијску подршку здравственим, кул-
турним, образовним и научним ин-
ституцијама, верским заједницама, 
националним спортским савезима 
у Србији, учествује у хуманитарним 
акцијама, улаже у едукацију запосле-
них, као и њихову безбедност и заш-
титу на раду.

У области здравства, ЕПС је дона-
цијама омогућила бољи рад највећих 
здравствених установа у земљи, по-

ЕПС помаже културу, науку, 
спорт, лечење деце

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

магала је у набавци апарата и лечењу 
деце у иностранству. Прикључили 
смо се акцији прикупљања финан-
сијске помоћи за Тијану Огњановић и 
Аниту Балаж, којима је била потребна 
трансплатација срца у Хјустону, као и 
за операцију мале Љубице Адамић у 
Бечу, и рехабилитацију Кристине Ар-
сић, након операције ока. 

ЕПС је у априлу подржала програм 
доделе новчане помоћи најуспеш-
нијим студентима високошколских 
установа на Косову и Метохији, и 

почела да стипендира 15 студената 
са Универзитета у Приштини.  Подр-
жавамо рад најважнијих институција 
и удружења у области образовања 
и науке, као организовање стручних 
скупова, који доприносе унапређењу 
рада и пословања ЈП ЕПС и зависних 
привредних друштава.

Електропривреда Србије је дона-
тор завршетка изградње  манастира 
Хиландара, Студенице, Жиче, као и 
верских објеката свих вероисповести. 
Од марта ове године, ЕПС је присту-
пила Друштву за подизање Храма 
Светог Саве на Врачару, удружењу 
које ове године обележава 118 година 
постојања. 

Поводом обележавања 1.700 годи-
на Миланског едикта, ЕПС је одлучи-
ла да помогне одржавање државне 

прославе овог јубилеја у Римском 
амфитеатру археолошког налазишта 
„Виминацијум“.

Електропривреда Србије одувек 
је подржавала врхунске спортове и 
спортисте који су  постизањем за-
видних резултата на региноналним 
и међународним такмичењима пред-
стављали државу. Ове године пру-
жили смо подршку 26. Београдском 
маратону, најмасовнијој спортској 
манифестацији у земљи. 

Испуњавањем највиших стандарда 
у области заштите животне средине, 
које је прописала Европска унија, као 
и пословање у складу са друштвеним 
правилима и тржишним законима, 
Електропривреда Србије константно 
доприноси просперитету  заједнице у 
којој послује.

Тијана Огњановић на путу до Хјустона

Виминацијум
Београдски маратон



ПОРУКЕ БРОЈА

„Почетак преговора у јануару мање је 
од оног што сам очекивао, али је више 
него што је урадила било која влада у 
последњих 25 година. То је европска 
верификација наше политике, јер Ев-
ропа овом одлуком проглашава Србију 
партнером”.

Александар Вучић, председник СНС

„Кренули смо у израду предлога 
пројекта „Канцеларија за брзе одго-
воре“, што је јасан сигнал страним 
инвеститорима да ће у будућности на 
једном шалтеру моћи да добију све 
информације.“

Зоран Перишић, члан Главног одбора 
СНС

„Ситуација у пољопривреди је далеко 
гора него што на први поглед изгледа, 
али напредњаци не беже од изазова и 
решавања најтежих проблема.“

Горан Кнежевић, потпредседник 
Главног одбора СНС

„Руководство Србије чине одговорни 
и вредни људи који мукотрпно раде 
на креирању новог, позитивног имиџа 
државе, обнављају покидане везе, 
трасирају нове пословне контакте.“

Братислав Гашић, потпредседник 
Главног одбора СНС

„СНС је у протеклих скоро годину 
дана донела моного храбрих одлука. 
Посвећени смо борби против корупције 
и криминала, убрзавању на путу европ-
ских интеграција, подизању запосле-
ности и стандарда грађана.“

Зоран Бабић, члан Главног одбора СНС

„Нико, никоме, никада, не би требало 
да остави стање у државној каси какво 
сам затекла. Само неко ко не размишља 
о будућности деце био би у стању да 
празни државну касу и тиме поткупљује 
бираче, трошећи унапред оно чега 
нема.“

Јоргованка Табаковић, гувернер НБС

ФОТОГРАФИЈА МЕСЕЦА

Најбоља фотографија по избору посетилаца Фејсбук 
странице Српске напредне странке


