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Драги пријатељи, 

Између сваког броја „СНС Информатора“ 
прође месец дана, током којих се догоде 
значајне ствари у Србији. Чини ми се да се, 

са сваким новим бројем наше новине, и ситуација 
у држави поправља. Наравно, још смо далеко од 
циља – уређене, модерне, европске Србије, али оно 
што је постигнуто никако није за потцењивање.

Прошли пут сам вам рекао да, после добијања 
датума за почетак преговора са ЕУ, Србији тек 
следе највећи напори. Управо за овај период 
планирали смо реконструкцију Владе, како 
бисмо освежили екипу и попунили је свежим, 
квалитетним снагама. То смо и урадили. Није било 
лако, као што ниједна промена није лака, посебно 
када подразумева нова персонална решења. 

Приметио сам да се наши људи декларативно увек 
залажу за промене, али да им нису баш склони када се тичу њих лично, њиховог 
положаја и функције. Зато сам први иступио и поднео оставку на место министра 
одбране. Сматрам да ниједан човек не може да ради два посла, са једнаком снагом и 
посвећеношћу. 

Дубоко сам уверен да је добро када се раздрма Влада, када се сви труде да се боре са 
циљевима које смо сами себи поставили. То је смисао нашег рада, да урадимо и више 
и боље од оног што нам се на први поглед чини да можемо. Ноћ и дан размишљам о 
томе шта још можемо да урадимо за земљу, и шта ћемо оставити иза нас. Желим да 
оставимо траг, да Србија буде нешто модернија и успешнија европска земља, него што 
је била када смо преузели одговорност за народ и државу.

Зато ме увек непријатно изненади када схватим колико је злурадости око нас, како се 
све дочекује са цинизмом и подсмехом. Морамо се ослободити те кочнице и престати 
да стално нешто замерамо, критикујемо и да умањујемо значај онога што се уради, 
колико год велико и позитивно било.

Осим „Етихада“ и „Мубадале”, ове јесени очекујемо велике инвестиције из САД и 
Кине. И ви, и ја, врло добро знамо да нам још дуго неће цветати цвеће, и да нам 
неће тећи мед и млеко, али да ће се, стопу по стопу, видети да Србија иде напред. 
Претерано је рећи да ћемо имати економски бум, али напредак ћемо свакако имати. 
Ево, већ сада је дефицит мањи, извоз бољи, бележимо раст производње, а све то утиче 
да ствари иду набоље. На нама је да се трудимо још више и боље.

Свима нама је наша Странка у срцу, и највише је волимо, али исто тако знамо да наши 
лични и страначки интереси не могу, и не смеју, да буду изнад државних интереса. И 
први пут се у Србији неко понаша на овакав начин, а грађани то умеју да препознају, 
и зато нам верују.  Многи су током протеклих шест месеци говорили да је Српска 
напредна странка на историјском максимуму, али их је стварност демантовала из 
месеца у месец. Сваки „историјски максимум“ је надмашен и раст популарности 
Српске напредне странке се не зауставља. Позивам вас да будемо још бољи.

Београд, август 2013.
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У ЖИЖИ: Реконструкција Владе

Пролазна времена, преиспити-
вање учинка министара, држав-
них секретара, директора јавних 
предузећа, затим разговори са ко-
алиционим партнерима, нова пер-

сонална решења, реконсктрукција Владе, 
привлачење инвестиција, стварање 
новог српског авио-превозника, а 
све у сенци преговора Београда и 
Приштине у Бриселу – обележа-
вају ово динамично и бурно по-
литичко лето у Србији. 

Алфа и омега свих ових 
процеса је председник Српс-
ке напредне странке и први 
потпредседник Владе, Алек-
сандар Вучић, који је изазвао 
тектонски поремећај у земљи, 
уводећи принцип одговор-
ности и мерљивости учинка у 
државним пословима. Коали-
циони партнери, хтели или не 
хтели, повиновали су се овом 
здравом принципу и претресли 
и своје редове. 

Најинтересантније је што је Ву-
чић реконструкцију Владе почео 
лично од себе, одрекавши се функ-
ције министра одбране, поручујући 
свима да није страшно ако се, током ман-
дата једне владе, мењају министри у ре-
сору. Напротив, то је веома пожељно, јер 

увек има оних који су се уморили, који нису стизали да 
одговоре на све захтеве, који се нису најбоље снашли, 
или који нису свом снагом прионули на посао.  

Резултат оваквог приступа нам је познат: замењени 
министри, довођење странаца на значајна места у 

Влади, преузимање ресора финансија и при-
вреде, а са свим тим и добијање ветра у 
леђа за посрнулу српску економију.

„Ушли смо у реконструкцију Владе, 
иако су многи у то сумњали, у најбољој 
намери и жељи да помогнемо Србији, а 
не нашој политичкој странци, у жељи 
да у наредној години, у свим сферама 
друштвеног живота, постигнемо још 
боље резултате. И први пут се дого-
дило да Влада, на захтев стожерне 
Српске напредне странке, неприти-

снута опозицијом, сама предложи 
реконструкцију. Желели смо да лест-

вицу подигнемо још више, да поставимо 
захтевније циљеве, да радимо боље и бу-
демо још одговорнији. СНС је променила 
четири министра, при томе председника и 
потпредседника Странке. Желели смо да 
и остали увиде да је и у њиховим сферама 
било могуће постићи боље резултате“, ре-
као је Александар Вучић. 

ПОлЕћЕ ЕР СРБИјА
По његовим речима, убудуће ће лествице 

бити постављене још више, захтеви ће бити 
неупоредиво већи и јачи према свима, а посеб-

На захтев Српске напредне странке, реконструисана је 
Влада Србије, како би се у наредној години, у свим сферама 
друштвеног живота, постигли још бољи резултати. Први 
пут се догодило да Влада, непритиснута опозицијом, сама, 
зарад ефикаснијег рада, предложи своју реконструкцију, каже 
Александар Вучић, председник Српске напредне странке

Довешћемо 
странце да 
помогну СРБИЈИ
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но према директорима јавних предузећа. Ствари морају 
да се мењају и једино је важан резултат Србије. Резултати 
морају да буду свакодневни, и у области рударства, енер-
гетике, привреде, и у свакој другој области. 

Један од веома великих и мерљивих резултата досада-
шњег рада Владе јесте приземљивање губиташа „Јат“-а и 
стварање нове, здраве авиокомпа-
није „Ер Србија“, заједно са „Ети-
хадом“ из Уједињених Арапских 
Емирата. Захваљујући залагању 
Александра Вучића и његовим 
личним контактима, до краја го-
дине Србија ће имати најмоћнију 
авиокомпанију у региону, у радију-
су земаља са више од 100 милиона 
становника, са десет нових ави-
она. Ипак, ову добру вест злуради 
појединци у Србији не гледају бла-
гонаклоно, тражећи мане сваком 
пројекту који води ка модерниза-
цији и прогресу.

„Овде је јако дуго владала атмос-
фера потцењивања и изругивања 
свему што је добро и успешно. 

Кад предложите најбоље 
стручњаке на свету, да дођу да вам 
помогну у некој области, овде кажу 
– није добро. Сада је проблем што 
је страни менаџмент у компанији 
„Ер Србија“, а ја сам срећан што је 
дошао страни менаџмент, јер неће бити више партијских 
кадрова који и не долазе на посао, а примају плате. Први 
пут ћемо имати фирму за коју држава не даје милионе 
евра годишње, већ фирму која зарађује, од које ће моћи да 
се наплаћују порези и доприноси. Ово је једна од најваж-
нијих ствари које смо успели да направимо за Србију. То је 
један нови замајац, нешто велико, јер ће Србија бити нај-

боља у региону, не само кад се погледају земље бивше Ју-
гославије, већ и Мађарска, Румунија, Бугарска. То хоћемо 
да имамо у свему, у свим областима“, истакао је Вучић. 

Поред договора са „Етихадом“, пред Србијом је до-
бијање још једне велике инвестиције. Наиме, представни-
ци компаније „Мубадала“, из УАЕ, која је заинтересована 

да изгради фабрику чипова, посе-
тили су недавно Београд. Они пла-
нирају да, у првој фази пројекта, 
изграде центар за истраживање 
и развој информационих техно-
логија, где би се запослили наши 
врхунски научници и инжењери, 
и да инвестирају у њега више сто-
тина милиона долара. Други кон-
кретан предлог „Мубадале“ јесте 
изградња фабрике за производњу 
софистицираних компоненти за 
авио-индустрију.

ПОТРЕБНИ СУ НАМ љУДИ 
КОјИ зНАјУ ВИшЕ ОД НАС

Још већу сензацију и пометњу 
од доласка странаца у „Ер Србију“, 
овог лета изазвало је помињање 
доласка странаца у Владу Репу-
блике Србије, међу првима Доми-
ника Строс-Кана, дугогодишњег 
директора Међународног моне-
тарног фонда . По обичају, најглас-

нији у осудама били су управо они који су упропастили 
економију и јавни дуг дотерали до плафона. 

„У овој земљи свако уме да критикује, и сви знају нечему 
да нађу ману, а још нисам нашао некога ко ће да каже, ја 
знам то да урадим, знам да то испоручим. Некима унапред 
не одговара човек који је двадесет година био шеф свет-
ских финансија, најпризнатији стручњак у свету, јер сви 

Интерес Србије изнад 
страначког

„Чланови Председништва Српске 
напредне странке предложили су да 
одмах идемо на изборе, али сам их 
замолио да то не чинимо, јер је земља 
у тешкој ситуацији, а то би изазвало 
додатну нестабилност. Избори, у овом 
тренутку, нису у најбољем интересу 
грађана, а ми, као најодговорнија 
странка у земљи, ставили смо интерес 
Србије изнад нашег страначког. јасно 
је да би СНС имала двоструко више 
мандата, а и више од тога у Скупштини, 
неупоредиво већа овлашћења, 
неупоредиво већи ауторитет, али ми не 
мислимо да је то важно, мислимо да су 
најважнији рад и резултати“, истакао је 
Александар Вучић.

руководим се логиком ли 
кван Јуа из Сингапура, и 
логиком других држава 
које су подигле економију и 
стандард грађана довођењем 
страних, образованих и 
стручних кадрова. Желим да 
наши људи од најбољих науче 
како се ради. На одређеним 
местима странци би више 
донели Србији, јер знају више 
од нас, и на њих не може да се 
врши политички притисак

Сарадња у домену високих технологија: Александар Вучић у разговору са 
представницима команије „Мубадала“ из Уједињених Арапских Емирата



СНС ИНФОРМАТОР 5/2013  |  5

зашто грађани 
верују СНС-у

Српска напредна странка, према 
истраживањима агенција, сваког месеца 
ужива све већу подршку грађана. једно 
од објашњења, поред напорног рада, 
озбиљности и одговорности, по Вучићевим 
речима, јесте и то што се СНС ниједног 
тренутка ни над ким није силила, није 
се понашала бахато и осионо према 
политичким партнерима, нити према 
политичким противницима. 

„Чини ми се да управо зато СНС од 
народа има добијено највеће поверење, 
али и највећу одговорност“, каже Вучић.

Уместо губиташа „Јата“, 
имаћемо фирму коју држава 
не помаже, која сама зарађује, 
од које се наплаћују порези 
и доприноси. Ово је једна 
од најважнијих ствари које 
смо успели да направимо за 
Србију, нов замајац, нешто 
велико. Бићемо најбољи 
у региону, не само кад се 
погледају земље бивше 
Југославије, већ и Мађарска, 
Румунија, Бугарска. То хоћемо 
да имамо у свему, у свим 
областима

знају боље. Питам те стручњаке шта знају боље? Сит сам 
оних што ништа нису у стању да ураде и направе, а знају 
све да критикују. Немам проблем са тим да странац буде 
министар у нашој Влади. Руководим се логиком Ли Кван 
Јуа из Сингапура, и логиком других држава које су подигле 
економију и стандард грађана довођењем страних, обра-
зованих и стручних кадрова. Желим да наши људи од нај-

бољих науче како се ради. На одређеним местима странци 
би више донели нашој земљи, него наши људи. Из много 
разлога. Прво, не можете на њих да вршите притиске и 
политички утицај, какав се овде врши, друго, потребни су 
нам људи који знају више од нас. Нисмо сиромашни зато 
што смо мање вредни, већ зато што нам недостаје знање“, 
нагласио је Александар Вучић.

На свечаној промоцији нове компаније Ер Србија: (слева 
надесно) Дане Кондић, Џејмс Хоган и Александар Вучић

Србија ће до краја године имати најуспешнију 
авиокомпанију у региону: Хоган и Вучић

Срдачни сусрет: Председник СНС у разговору са грађанима
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Представљамо        Сремски округ

Површина: 3.486 км2

Општине: 
Сремска Митровица, Шид, 
Инђија, Ириг, Рума, Стара 
Пазова, Пећинци

Број становника: 309.981 

Седиште: 
Сремска Митровица

Саобраћај: Међународни пут  Е-70 и 
железничка пруга  Беч-Солун, део су 
Коридора 10. Дунав и Сава пловни су 
кроз Срем, а у близини је Аеродром 
„Никола Тесла“

СНС је на власти у општинама: Сремска 
Митровица, шид, Пећинци, Стара Пазова

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Велики планови

Брига о атлетском 
стадиону

Сремска Митровица је једини град 
у Србији који има наменски атлетски 
стадион, додуше отворен пре шест го-
дина и никада завршен. Захваљујући 
напредњачкој власти и средствима 
која се издвајају, овде, ипак, стасавају 
нове генерације атлетичара.

СНС управља Дирекцијом за изградњу града, кроз коју се преламају сви 
развојни програми. Планира се изградња нове деонице Булевара Константи-
на Великог, изградња подвожњака на укрштању железничке пруге и виталне 
градске саобраћајнице, спортских балон сала, школе у Мачванској Митровици, 
доградња зграде Техничке школе, трајно решење за смештај Музичке школе, 
завршетак канализације у Мачванској Митровици и Лаћарку, урбанизација 
насеља Мала Славонија, адаптација зграде Галерије, реконструкција градске 
пијаце и њено стављање под кров.

Модернизација јКП Комуналије
Са променом менаџмента ЈКП Комуналије, ово предузеће почело је да се опо-

равља. Набављена је хидраулична платформа за рад на висини, која ће задо-
вољити потребе града и моћи да се изнајмљује комуналним предузећима ван 
Сремске Митровице. Стигло је ново погребно возило, камион који ће заменити 
споре тракторчиће за извожење смећа, кипер, комби за превоз радника, комби 
за зоохигијену, возило за дирекцију.

Сремска Митровица

Нове генерације 
младих атлетичара
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Представљамо        Сремски округ

Рекордери у 
давалаштву крви

Низом акција добровољног давања крви, 
у организацији Центра за трансфузију крви 
Сремска Митровица и Црвеног крста, обе-
лежен је Национални дан добровољних 
давалаца крви. Тим поводом, председник 
Општине, Никола Васић, примио је пред-
ставнике добровољних давалаца крви, међу 
којима и људе који су драгоцену течност 
дали више од стотину пута.

Нове поставке у Музеју Срема

У Музеју Срема, у склопу сталне архео-
лошке поставке, до сада се могао видети 
само сунчани сат са представом Атласа, 
Херкулеса и Ификла. Сада су изложене и ко-
пије уникатних римских златника, а ускоро 
ће бити урађена и холограмска презентација 
златног аварског појаса, непроцењиве вред-
ности.

Хуманитарна 
утакмица за љубицу 
Адамић

На стадиону ФК Подриње, у 
Мачванској Митровици, оди-
грана је хуманитарна фудбал-
ска утакмица између ЖФК 
Сремице, из Сремске Митро-
вице, и екипе Монтевидео и 
пријатељи, састављене од глу-
маца из филма „Монтевидео, 
Бог те видео” и функционера 
Града. Пред 2.500 гледалаца, 
екипе су одиграле нерешено, 
али су сви победили, јер су 
сакупили 150.000 динара за 
ново срце љубице Адамић.

ШИД шећерана, енергана, 
индустријски центар

Руско-украјинска корпорација заинтересована је да изгради фабрику 
шећера, инвестира око 300 милиона евра и запосли 200 људи. Тим пово-
дом у Шиду је боравио Јуре Шлехта, представник KRIS CONSULTING JSC из 
Москве. Пратећи пројекат је биоплинска енергана, извођача KETER GROUP, 
вредна пет милиона евра. Италијани су заинтересовани за изградњу ин-
термодалног и индустријског центра, у оквиру индустријске зоне Адаше-
вци, где би се директно запослило 100-200 људи, а индиректно 500-1000.

Пријем за најбоље 
ученике 

У сали СО шид при-
ређен је пријем за нај-
боље ученике завршних 
разреда основних и 
средњих школа. У при-
суству наставника и ди-
ректора, градски челници 
уручили су награде уче-
ницима генерације.

Помоћ возачима
Када се на граничном пре-

лазу Батровци,у време уласка 
Хрватске у ЕУ, створила не-
прегледна колона камиона, 
који су чекали царињење и по 
30 сати, општински штаб за 
ванредне ситуације, као прву 
помоћ на врућини, допремио 
је флаширану воду за возаче.

Посета Милану
У оквиру тродневне посете Мила-

ну, представнике Општине Шид при-
мио је предсeдник Области Ломбар-
дије, Луциано Валауз, који је и пред-
седник Удружења свих општина и 
регија ЕУ, а састанку је присуствовао 
и европски комесар за воде. Предс-
тавници локалне самоуправе посе-
тили су миланску велетржницу, као 
и Интермодални терминал у месту 
Мортара.

Брига о 
суграђанима

Савет за младе ОО СНС 
шид и Канцеларија за мла-
де Општине организују 
хуманитарне акције којима 
се помаже болесним и не-
моћним суграђанима. Одр-
жавају се концерти, насту-
пи фолклорних друштава 
и младих певача, акције 
добровољног давања 
крви, прикупљања одеће и 
обуће.

Непроцењива вредност: 
Златни аварски појас

Непрeгледна колона на граничном 
прелазу Батровци
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Српска напредна странка је у опози-
цији у СО Рума, где наших десет одбор-
ника будно прате активности локалне 
власти, одлучни да заштите интересе 
грађана од недомаћинског и неодго-

ворног односа, и злоупотребе ресурса. 
У циљу бољег контакта са грађанима, 
сваког месеца, објављује се информа-
тивно гласило „Мале новине“ и пружа 
се бесплатна правна помоћ.

ПЕћИНЦИ
Црвени крст ради 
пуном паром

Од кад су Црвени крст 
преузели кадрови СНС-а, 
ова организација се прену-
ла из замрлости и почела 
велики број активности, под 
руководством зорице Влај-
нић, која је и председница 
МО СНС Купиново. Пет пута 
су организоване акције до-
бровољног давања крви, 
Црвени крст је учествовао 
на више семинара и едука-
ција запослених, подељени 
су пакети са храном социјал-
но угроженим породицама, 
организован је одлазак две 
медицинске сестре на обу-
ку за прву помоћ за возаче, 
прикупља се гардероба, а 
запослени сами одржавају 
просторије и на семинаре 
путују јавним превозом.

Еко-камп, регата, 
сликарска колонија

Агенција за развој, чији 
је директор Миле Алексић, 
уједно и председник МО 
СНС Огар, организовала је 
Међународни волонтерски 
камп радно-еколошки камп 
Обедска бара, регату Мајке 
Ангелине на Сави, у Купино-
ву, обележавање Светског 
дана волонтера, изложбу 
фотографија „Кроз врата 
времена“, археолошка иско-
павања у етно кући у Купи-
нову, сликарску колонију у 
Купинову, Први међународ-
ни археолошки волонтерски 
камп...

ИРИГ
Разговори са немачким 

инвеститорима
У мају 2013. године, на позив Фудбалског клуба Пецолах из Ферсмолда, града 

који је збратимљен са Врдником, домаћи ФК Рудар учествовао је на традицио-
налном, међународном турниру у Немачкој. Нешто касније, наша привредно-поли-
тичка делегација боравила код домаћина у братском Ферсмолду, где су разговори 
вођени са градоначелником Тхорстеном Клуте, градским челницима и угледним 
привредницима, о улагањима немачких фирми у Општину Ириг.

РУМА
Мале новине 
и бесплатна 
правна помоћ

Улагање у будућност: Разговор немачке и наше привредно-политичке делегације
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ИНЂИјА  
Борба против бахате власти

Грађани, свих образовних сфера и животних доби, сва-
кодневно се учлањују у нашу Странку, а наша шесточлана 
Одборничка група настоји да умањи бахатост власти и омо-
гући више правде за грађане. На изборима за Савете Мз, СНС 
је убедљиво победила у љукову, Бешки и јарковцима.

Реновирање домова здравља
Мештани Старих Бановаца добили су нове 

просторије апотеке, педијатрије и гинекологије. 
Реновиран је и ДЗ у Белегишу, а на реду су домо-
ви здравља у Старој и Новој Пазови.

СТАРА 
ПАзОВАНова радна места

У последњих неколико месеци, захваљујући ангажовању локалне власти и Канце-
ларији за брзе одговоре, стижу значајне инвестиције, а до краја наредне године биће 
отворено око 2.000 радних места. Компанија „Делез“ почела је изградњу централног 
дистрибутивног центра. Француска компанија „Стрејт нова“ запослиће око 150 људи, 
аустријска компанија „Ајмакс“ почиње прву фазу изградње логистичког центра. Компа-
нија „Кватро Хаузис“ покреће производњу елемената од префабрикованог бетона у Го-
лубинцима, немачка компанија „Обо Бетерман“ отворила је представништво, „Сканија“ 
има сервисни продајни центар у Крњешевцима. У том месту гради се и додатни скла-
дишни простор компаније „Милшпед“. Локални трговински ланац „Медијус“отворио је 
два нова супермаркета.

Ниче дистрибутивни центар „Делеза“

Камен темељац за дистрибутивни центар трговинског ланца 
„Делез“ поставили су министар Расим Љајић, генерелни дирек-
тор „Делез групе“, Пјер Оливије Бекерс, и председник Општине 
Стара Пазова. Инвестиција је вредна 50 милиона евра, а центар 
ће, након завршетка прве фазе градње, крајем 2014. године, за-
пошљавати 750 људи.

Победа на изборима 
за Савете Мз

На изборима за Савете месних 
заједница у Старој Пазови, СНС је 
остварила убедљиву победу. Од 
укупно 116 кандидата, 94 су из 
наше Странке.

Хуманитарни турнир 
у малом фудбалу

Одржан је хуманитарни Фер плеј 
турнир „Мали фудбал-велика шко-
ла“, на којем је учествовало 12 еки-
па из успешних компанија („Енер-
гопројект“, „Кока-Кола“, „Делта 
Генерали осигурање“...), као и еки-
па Општине Стара Пазова и При-
родно математичког факултета из 
Новог Сада. Приход од пријава за 
турнир користи се за унапређење 
пограма „Школа без насиља”.

Признања за амбасаде 
и компаније 

Ђорђе Радиновић, председник Општи-
не, и представник Кабинета председника 
Народне скупштине РС, Небојша Пешић, 
уручили су признања Општине људима 
који су, у протеклих годину дана, доприне-
ли развоју, стварању повољног пословног 
окружења и подизања стандарда грађана 
Старе Пазове. На пријему, у Кући фудбала 
у Старој Пазови, међу награђенима били 
су представници амбасада Француске и 
Аустрије и директори најуспешнијих ком-
панија које су инвеститирале у Општину.

Ђорђе Радиновић 
– бизнис партнер 2013.

Председник Општине Стара Пазова примио 
је Регионалну награду „Бизнис партнер 2013”, 
коју традиционално, већ 19 година, додељује 
Mass Media International, како би се поспешила 
сарадња између компанија и локалне самоу-
праве.

Нови вртић у Новим 
Бановцима

Нови Бановци добили су један од 
најсавременијих вртића у Србији, 
који се простире на 800 квадрата, 
а име „Херој мајор Горан Савић” 
носи по погинулом пилоту, који је 
приликом пада авиона жртвовао 
свој живот, спасавајући куће и ста-
новнике Нове Пазове.

Председник Народне скупштине, др Небојша Стефановић, у посети Старој Пазови

Убедљиво: Резултати избора за 
Савете месних заједница

Важна инвестиција: Свечано полагање камена темељца
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Никола Селаковић, министар правде и члан 
Председништва Српске напредне странке, 
каже да је правосуђе у Србији у кризи већ 
скоро две деценије. Многе ствари су, зарад 
стицања јефтиних политичких поена, рађене 

краткорочно, стихијски и без јасног циља. Са променом 
власти није се кренуло од тога да се све ради изнова, не 
ради се реформа реформе, већ се хитно решавају горући 
проблеми и спасава оно што се спасити може. 

- Поставили смо задатак да изградимо систем који ће 
функционисати за пет, десет или 
петнаест година, и да створимо 
ефикасне и одговорне институ-
ције. Грађани морају да разумеју 
да је за суштинске промене у пра-
восуђу потребно време. Међутим, 
решавање проблема је почело, и 
прве помаке већ можемо да види-
мо. Неки су од системског значаја, 
али грађанима не толико важни, а 
има и оних који грађане више за-
нимају. Рецимо, Врховни касаци-
они суд је први пут, после 20 го-
дина, почео да спроводи програм 
посебног решавања предмета из 
виших судова, од којих неки и по 
25 година чекају на пресуду. Такви 
предмети биће решавани до краја 
године. Након тога, покренуће се 
посебан план по којем ће за пет го-
дина сви стари предмети у Србији 
бити решени, а нови ажурно реша-
вани. Такође, започето је и реша-
вање проблема смештаја судова и 
тужилаштава. Први пут, после 50 
година, обезбедили смо одгова-
рајућу зграду за Уставни суд Ср-
бије. Стање је тренутно најтеже 
у Београду, Крагујевцу и Новом 
Саду, али не смемо да заборавимо ни мања места. Поче-
тком 2014. године, ако све буде ишло по плану, имаћемо 
прве сређене зграде. Чекају нас тешки задаци и велики 
изазови, али имамо снаге, воље и идеју како да правосуд-
ни систем подигнемо на здраве ноге. 

Док су Ваши претходници добијали критике Европске 
и Венецијанске комисије, Ваш рад је врло брзо препо-

знат и позитивно оцењен. Да ли је то делује као ветар у 
леђа, или значи још већи терет одговорности?

- Терет који на себи носи српско правосуђе је тежак и 
бременит. Тек након годину дана рада успели смо да се, 
из дугогодишњег минуса, приближимо позитивној нули. 
Можемо да кажемо да смо урадили нешто, али не и да смо 
урадили довољно. Почели смо да градимо пут правосуђа, 
који морамо даље, метар по метар, да ширимо, да проду-
жавамо како би он постао чврст, јак и сигуран. Пут којим 
грађани неће корачати само данас, већ и у времену које је 

пред нама.
Посматрано очима обичног 

грађанина, шта, заправо, доно-
се Стратегија борбе против ко-
рупције, Стратегија за реформу 
правосуђа, и најављена Страте-
гија реформе јавне управе?

- Оно што је највише недостаја-
ло српском правосуђу, годинама 
уназад, јесте ефикасан и јак сис-
тем у којем правосудне институ-
ције, попут Високог савета суд-
ства и Државног већа тужилаца, 
представљају генераторе влада-
вине праве и поштовања закона. 
Уместо тога, имали смо правосуђе 
где су судије имале привидну не-
зависност, а никакву одговорност, 
предмети грађана гомилали су се 
из године у годину у фиокама су-
дова, а корупција је ушла у сваку 
пору нашег друштва. Да ли је неко 
од носилаца правосудних функ-
ција радио добро или не, на то пи-
тање данас нико не може да вам 
одговори, јер они који су морали 
да донесу критеријуме за њихову 
оцену, то нису урадили ни након 
три године од формирања инсти-

туција. Створен је општи хаос, у којем је приступ правди 
бивао све удаљнији од грађана Србије. Народна скупшти-
на је, у јулу ове године, усвојила две изузетно важне наци-
оналне стратегије – за реформу правосуђа и за борбу про-
тив корупције, док ће Стратегија за реформу јавне управе 
на јесен бити прослеђена Влади Србије на усвајање. Ове 
две, већ усвојене стратегије, поставиле су циљеве које 

ГРАДИМО чврст и 
сигуран пут правосуђа

Поносан сам што се 
возим градским превозом

Одликује Вас скромност, коју у Ср-
бији данас ретко ко поседује. Један од 
примера је и то што нисте крили да, 
као  министар, идете и градским прево-
зом. Какве су биле реакције грађана?

- Дуго је у народу стварана слика да 
је министарска функција нешто свето и 
недостижно за остале грађане. Многи 
од њих су се разродили од сопственог 
народа и данас их тешко можете видети 
како шетају улицом или иду градским 
превозом. Ваљда им прошлост то не до-
звољава. Поносан сам на то што и даље, 
без проблема, шетам улицама и возим 
се градским превозом. Често ме про-
лазници поздраве, када ме препознају, 
и најчешће похвале Странку и нови дух 
који је унела на политичку сцену. Углав-
ном ми грађани остављају поруке преко 
налога на друштвеним мрежама, а ја им, 
кад могу, одговорим, ако су питања из 
делокруга рада Министарства.



У политику се улази са жељом 
да помогнете држави и народу

Један сте од најмлађих истакнутих функционера 
СНС-а и, уопште, политичара у Србији. Шта бисте 
поручили младима?

- Стратегију и Акциони план за борбу против ко-
рупције изнео је тим наших људи који имају од 25 до 
30 година, а које сам ангажавао у претходних 12 ме-
сеци. Србија може да се модернизује и ојача само ако 
буде мотивисала младе људе и створила им могућ-
ност да остану у својој држави и уложе у њу знање, 

које су стекли дугогодишњим образовањем. Србија је 
међу првим земљама у Европи по стопи одлива шко-
лованих људи. Морамо пронаћи начин да отворимо 
радна места и запослимо најбоље свршене дипломце 
факултета, који ће бити стожер будућих промена у 
Србији. Са друге стране, политика је, у једном трену, 
била препозната као средство за остварење личних 
циљева, а о општем државном интересу није се бри-
нуло. Такав начин размишљања мора бити прекинут. 
Будуће генерације требало би да разумеју да се у 
политику улази са јасном визијом и јаком жељом да 
помогнете својој држави и народу. 

Врховни касациони суд је први 
пут, после 20 година, почео 
да спроводи програм посебног 
решавања предмета из виших 
судова, од којих неки и по 25 
година чекају на пресуду. 
Након тога, покренуће се 
посебан план по којем ће за 
пет година сви стари пред-
мети у Србији бити решени, а 
нови ажурно решавани

Србија у наредних пет година мора да оствари. Са друге 
стране, акциони планови, који прате ове стратегије, про-
писују ко, шта, како, када треба да ради, и колико је новца 
потребно како би ти циљеви били остварени. Од тога нема 
одступања, а непоштовање повлачи одговорност. Потреб-
но је да грађани знају да, захваљујући овим документима, 
нема више непланског, напречац или “о рук” решавања 
проблема, већ онако како је њима прописано. Тако се гра-
де и учвршћују институције, које 
су гарант јаких права грађана, 
доброг инвестиционог амбијента 
и сталног привредног раста.

Скоро да нема функције на 
којој Вас медији нису видели. 
Помињани сте и као главни пре-
говарач са ЕУ, министар који 
није “за реконструкцију“, део 
сте тима за имплементацију 
Брислеског споразума...  Где Ви мислите да можете да 
дате најбољи допринос? 

- Српска напредна странка указала ми је велико пове-
рење, али и одгововорност, када ме је предложила за ми-
нистра правде и државне управе. Министарство на чијем 
сам челу, у протеклих годину дана, показало је да зна да 
ради као тим. Наравно, увек тежите ка бољим резултати-
ма и не задовољавате са оним што сте до тада постигли. 
Међутим, када постанете део неке политичке странке, а 
у овом случају странке којој су грађани указали највеће 

поверење, морате да будете спремни да одговорите на 
многе изазове. Уколико Српска напредна странка и Вла-
да Србије поставе пред мене нови задатак, даћу све своје 
знање, труд и рад да томе допринесем на најбољи могући 
начин. Ипак, мислим да је пре тога потребно да завршим 
велике и важне послове на месту министра правде и др-
жавне управе, на којем сам у овом тренутку најактивнији. 

Да ли се сећате како је изгледао Ваш први дан у Ми-
нистарству правде и државне 
управе? Који је био Ваш први 
потез? 

- Када сам, крајем јула прошле 
године, први пут закорачио ход-
ницима Министарства правде и 
државне управе, поред мене су 
били само мој шеф кабинета и 
садашња сарадница у кабине-
ту. Дочекало ме је пуно очију. У 

некима од њих видео се страх од промене, неизвесност 
шта сад и ко сам ја. Из тог разлога, закуцао сам на врата 
сваке канеларије. Желео сам да упознам све запослене, 
да им кажем да многе ствари у претходном периоду нису 
рађене ваљано, али да, ако сви будемо вредно и посвеће-
но обављали свој посао, можемо учинити много доброг 
за грађане. Људи су то временом препознали као праву 
слику наше Странке, која је до тада блаћена кроз неукусне 
медијске кампање бивших власти, а која је показала да је 
странка здравих идеја, јасне визије и способних људи.
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Започето је решавање проблема 
смештаја судова и тужилаштава. 
Први пут, после 50 година, 
обезбедили смо одговарајућу зграду 
за Уставни суд Србије
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ИНТЕРВјУ ГРАДОНАЧЕлНИКА: Милош Вучевић
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Градоначелник Новог Сада и члан Председништва 
Српске напредне странке, Милош Вучевић, после 
готово годину дана на месту првог човека града, 
каже да се напредњачка власт бори да Нови Сад 
исплива из проблема наслеђених из прошлости, 

али да једноставна решења не постоје. Објашњава да сва-
ког дана напорно раде и да мењају ствари које коче на-
предак. Напредњачка власт ангажована је на унапређењу 
животног стандарда Новосађана, решавњу проблема за 
проблемом, и свакодневно се суочава са тешкоћама како 
би грађанима сутра било боље. 

- Задовољни смо преиначењем правоснажне пресуде у 
спору АТП “Војводина” против Града Новог Сада, којим је 
износ одштете коју је Град уплатио овом предузећу зна-
чајно смањен, а то је питање са којим нико годинама није 

имао храбрости да се суочи. Задовољан сам међународном 
сарадњом, јер су Нови Сад посетиле на десетине привред-
них и политичких делегација из иностранства, а вођени су 
разговори са домаћим и страним инвеститорима чији ће 
ефекат бити видљив у наредном периоду. Поносни смо 
што за оно што радимо нисмо задужили грађане Новог 
Сада, што радимо тако да све буде и јефтиније и квалитет-
није него што је рађено у претходном периоду – каже на 
почетку разговора Милош Вучевић.

Који су пројекти урађени и шта планирате да реали-
зујете до краја године?

- Градска власт је обезбедила довољно средстава за 
развојне пројекте, а буџетски суфицит је умањен за износ 
који је Град исплатио на име одштете АТП “Војводини”, као 
и мање приходе на основу пореза, док је у градској каси 

- Планирано је да „лисје” 
добије средства за куповину 
девете парцеле на Градском 
гробљу, а зИГ за изградњу ка-
нализационе мреже у 
Руменци и раскрснице између 
Сентандрејског пута 
и Партизанске улице. Биће 
саниран кров на Музеју 
града, и поправљена сала 
у Позоришту младих, 
а градска предузећа ће 
добити новац за опремање 
и модернизацију опреме

- Уколико успешно будемо 
реализовали преговоре са 
Министарством 
пољопривреде, да се Новом 
Саду врати 60 хектара земље 
уз аутопут, стекле би се 
шансе за привлачење нових 
инвеститора, међу којима су 
„Икеа” и „лидл”

оправдавамо 
поверење суграђана
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Од Егзита су сви 
на добитку 
Како се Нови Сад припремио за Егзит? 
Какви су били комерцијални ефекти фес-
тивала?
- Фестивал Eгзит представља бренд, не 
само Новог Сада, већ и целе Србије, јер 
смо препознати у целом свету као место на 
којем годинама наступају највеће светске 
музичке звезде. Град је максимално иза-
шао у сусрет и помогао одржавање ово-
годишњег фестивала, како финансијски, 
тако и бројним разговорима и договорима 
у вези са комуналним уређењем и функци-
онисањем града, што је резултирало  задо-
вољством и посетилаца и Новосађана. Фи-
нансијску добит прибавили су привредници 
који се баве услужним делатностима, а 
стотине младих било је ангажовано на раз-
личитим пословима. Град ће увек настојати 
да пружи неопходну подршку фестивалу, 
који је манифестација од националног зна-
чаја. Корист коју од Eгзита имају Нови Сад 
и наша држава је непроцењива.

остало довољно за капитална улагања. Ниједна капитал-
на инвестиција није обустављена, а појачана су издвајања 
града за социјална давања, образовање и комуналну ин-
фраструктуру. Ребалансом буџета планирано је да „Лисје” 
добије средства за куповину девете парцеле на Градском 
гробљу, а ЗИГ за изградњу канализационе мреже у Румен-
ци и раскрснице између Сентандрејског пута и Партизан-
ске улице. Биће саниран кров на Музеју града, и попра-
вљена сала у Позоришту младих, 
а градска предузећа ће добити 
новац за опремање и модерниза-
цију опреме.

Колико граду значи промена 
уредбе која омогућава давање 
инвеститорима грађевинског 
земљишта по цени нижој од еко-
номске?

- Том изменом Нови Сад је до-
био коначно прилику да под 
истим условима, као и у другим 
градовима и општинама, понуди 
земљиште инвеститорима. Сада 
можемо да продамо или да изда-
мо у закуп земљиште чија је по-
вршина већа од 25 ари, по мањој 
цени од тржишне, или да пар-
целу издамо, или уступимо без 
накнаде за инвестиције у произ-
водњи и информационо-кому-
никационим технологијама, под 
условом да инвеститор запосли 
најмање једног радника на не-
одређено време на свака два ара 
отуђеног, односно закупљеног 
земљишта. Интересовања има 
међу компанијама из разних об-

ласти. Домаће и стране улагаче интересује инфраструк-
турна опремљеност земљишта, рокови исходовања доз-
вола за градњу, квалитет радне снаге и субвенције које 
нудимо.

Када се очекује долазак „Икее“ и „лидла“?
- Уредба коју сте споменули у претходном питању била 

је лимитирајући фактор и чинила је Град неконкурентним 
у односу на мање општине. Уколико успешно будемо ре-

ализовали преговоре са Ми-
нистарством пољопривреде, да 
се Новом Саду врати 60 хектара 
земље уз аутопут, стекле би се 
шансе за привлачење нових ин-
веститора, међу којима су сва-
како потенцијални инвеститори 
„Икеа“ и „Лидл“.

Како функционише широка 
коалиција у Граду, коју предво-
ди СНС?

- Како је ово једна од најширих 
коалиција у држави, за очекива-
ти је да треба константно одржа-
вати добру комуникацију и ква-
литетне односе, који доприносе 
крајњем резултату, а то је добро-
бит наших суграђана. Ми, заиста, 
добро функционишемо, наравно, 
уз доста конструктивног поли-
тичког дијалога, рационалности 
и чврстог договора. Мандат 
траје четири године и за то вре-
ме трудићемо се да оправдамо 
поверење наших суграђана и 
остваримо реалне помаке у ис-
торији града, на које ће сви бити 
поносни.

За још бољу сарадњу: Градоначелник Вучевић пресеца врпцу на Конзулату Белорусије у Новом Саду, 
заједно са Владимиром Мекејом, министром иностраних послова Белорусије
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РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА

1

УБ
Нови путеви, бунари, цеви

1. Асфалтиран је пут на деоници Но-
ваци–Баталаге и деоница пута До-
кмир-Кршна Глава. Реконструисана је 
главна улица.
2. Завршена је регулација реке Уб, 
урађене су  пешачке стазе, поставље-
на ограда и врећаста брана.
3. Општина је обезбедила бесплатан 
превоз за све основце и средњошкол-
це до школе, а за суграђане старије од 
70 година у свим правцима.
4. Пуштени у рад бунари у селима 
Паљуви, Кожуар, Звиздар, Мургаш и 
Памбуковица, и уведен је даљински 
мониторинг.
5. Обезбеђен је грађевински мате-

ријал за продужетак цевовода у селу 
Совљак. 
6. На градском базену реконструис-
ане су ограда и електроинсталације, 
урађен је ремонт и изолација тунела 
око корита. Направљена је дрвена 
ограда, реновиран је услужни обје-

кат, замењене су цеви оштећене то-
ком зиме и израђен је улазни плато.
7. Убском Дому здравља донирана су 
два возила за превоз пацијената, три 
инхалатора за педијатријско одељење 
и један ЦТГ апарат за гинекологију
8. Почела је реконструкција нискона-
понске мреже.
9. У току је изградња спортских обје-
ката и свлачионица у селима Вукона, 
Совљак и Брезовица.
10. Први пут је обезбеђено стипенди-
рање и студената приватних факулте-
та.
11. Предшколској установи Општина 
је донирала седам ЛЦД телевизора, 
четири клима уређаја, осам ЦД плеје-
ра, девет ДВД уређаја, два штампача 
и три рачунара.
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„Док говорим пред вама, осећам благу трему, зато што знам 
да ће ме многи од вас превазићи, стићи до неслућених висина. 
Посвећен сам томе да вам Србија омогући да је, живећи овде, 
својим знањем и способностима, изграђујете са тих висина.“

11
9 10

Општина је, техничком опремом, 
помогла рад Предшколске установе Уб



12. Уведено је водоснабдевање цис-
тернама за села Лисо Поље, Шарба-
не, Паљуве, Бргуле и  Стубленица, а 
планирано да се цистерне поставе и у 
осталим селима на територији Уба.
13. У току је тендер за изградњу пута 
на деоници Новаци–Памбуковица и 
деоници Уб – Совљак.

ИВАњИЦА
Радна посета Словенији

14. На иницијативу председника ОО 
СНС Ивањица, Раца Секулића, као 
Дан општине установљен је 16. јун, у 
знак сећања на указ кнеза Михаила 
Обреновића, којим је 1866. Ивањица 
проглашена варошицом.
15. Породица Драмићанин, у нају-

даљенијем ивањичком селу Вучак, 
добила је кључеве нове куће, које је 
уручио напредњак Никола Петровић, 
директор „Електромреже Србије“, 

предузећа које је донирала градњу са 
2,75 милиона динара. 
16. Делегација ивањичке општине по-
сетила је словеначке мини хидроелек-

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБлИКЕ СРБИјЕ ТОМИСлАВ НИКОлИћ
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Награде за 
најуспешније

„Док говорим пред вама, осећам благу трему, зато што знам 
да ће ме многи од вас превазићи, стићи до неслућених висина. 
Посвећен сам томе да вам Србија омогући да је, живећи овде, 
својим знањем и способностима, изграђујете са тих висина.“

Председник Томислав Николић и прва 
дама Драгица Николић на свечености коју је 
организовала Фондациjа “Драгица Николић”, у 
Председништву Републике Србије, поводом додела 
120 компjутера победницима на републичким 
такмичењима из основних школа широм земље

Зелена енергија 
је енергија 

будућности: 
Соларни панели
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тране, соларну енергану, производњу 
електро-турбина и акумулацијско је-
зеро на Бледу. Предузеће „Марел“ по-
нудило је донацију за реконструкцију 
крова у О.Ш. „Мајор Илић“ у Кушићи-
ма, где би поставили соларне панеле 
за производњу електричне енергије, 
а у Ивањици изградили шест мини 
хидроелектрана и преместили део ка-
пацитета за производњу турбина. 
17. У селу Међуречје почела је са ра-
дом Земљорадничка задруга “Будућ-
ност 2013”, која ће откупљивати про-
изводе мештана овог и околних села. 
18. Савет за бригу о деци и попула-
цији ОО СНС Ивањица, у сарадњи 
са Центром за социјални рад, Домом 
културе и локалном самоуправом, 
организовао је хуманитарни концерт 
чији је приход намењен социјално уг-
роженим суграђанима, међу којима је 
и породица Милинковић из Брезове.
19. Рацо Секулић покренуо је акцију 
чишћења дивљих депонија. Око 15 
тона смећа изнето је са депоније у Кр-
тиницама, што је уједно и почетак ак-
ције „Очистимо Ивањицу од дивљих 
депонија“, коју предводе омладинци 
СНС-а, у сарадњи са ЈКП. 
20. У Ивањици су боравили представ-
ници организације Словенски мост из 
Русије, у оквиру програма “Дани Сло-
венске културе”. 
21. ЈКП „Комунално“ реконструисало 
је прилазни пут ка гробљу и изгради-
ло приступне стазе гробним парцела-
ма. 

НИш
Прекогранична сарадња 
са Бугарском
22. Нишка Општина Палилула, на 

челу са напредњаком Бобаном Џу-
нићем, недавно је реализовала два 
пројекта прекограничне сарадње 
са Бугарском и почела два нова. У 
сарадњи са Општином Бобов Дол, 
уређен је Спомен парк Бубањ, а пре-
ко заједничког пројекта са Општи-
ном Ботевград, 220.000 евра ин-
вестирано у изградњу и опремање 
спортских терена на 4.400 квадрата 
у Паси Пољани.   
23. Почела је и реализација пројекта 
„Успех“, у сарадњи са Општином Сво-
ге и бугарском фондацијом „Спорт без 
граница“, а расписивањем конкурса 
за основце и средњошколце, кренуо 
је и пројекат „Живети заједно“, којим 
се подиже свест грађана о значају 
заштите животне средине.
24. У оквиру обележавање “Недеље 
енергетике Града Ниша 2013.”, град-
ска општина Палилула представила 
је резултате једногодишњег пројекта 
“Развој и унапређење конкурентности 
МСП на пољу повећања енергетске 
ефикасности у зградарству“. 

ВРАњЕ 
Стижу инвеститори

25. Два гиганта, „Геокс“, произвођач 
обуће, и „Дитра Италија“, компанија 
за производњу намештаја, почеће из-
градњу својих фабрика у Слободној 
зони Бунушевац, надомак Врања.
26. За мање од три месеца, после мно-
го година небриге и неулагања, 22 
врањске улице добиле су нови изглед. 
Асфалтирано је око три километара 
улица из овогодишњег и близу 1,5 
километара из прошлогодишњег ко-
муналног програма. У неколико ули-

ца земењене су и подземне азбестне 
инсталације водоводних цеви, старе 
више од пола века, а ревитализује се 
и канализациона мрежа. 
27. За обнову позоришта ‘’Бора Стан-
ковић’’, које је изгорело у пожару 
прошлог лета, Влада Србије опреде-
лиће 25 милиона динара из текућих 
буџетских резерви, а реконструкција 
зграде требало би да почне у септем-
бру.
28. Централни парк Врањске Бање 
обогаћен је новим засадима цвећа и 
садницама зимзелена, а уређене су 
трим и стазе за шетњу. Овог лета одр-
жавају се “Дани каранфила“, тради-
ционална манифестација које постоји 
од 1963.
29. За само шест месеци направљено 
је 600 метара уличне расвете у Кривој 
Феји, једној од најудаљенијих и најси-
ромашнијих месних заједница Врања, 
чиме је побољшана безбедност. Осве-
тљен је и пут који води према скија-
лишту Бесна кобила.
30. Завршена је рехабилитација ста-
рог моста преко реке Бањштице, на 
важном путном правцу Врањска Бања 
- Крива Феја - Босилеград, који служи 
као алтернативни пут због изградње 
Коридора 10.
31. На иницијативу народног послани-
ка СНС из Врања, Драгана Николића, 
основне школе у Власу и Големом 
Селу добиле су опрему за кошаркаш-
ке терене, а игралишта су осветљена 
рефлекторима.

УЖИЦЕ
Напредњаци дали крв

32. У просторијама Српске напредне 
странке, 25. јула, одржана је акција 
добровољног давања крви коју је ор-
ганизоваo Завод за трансфузију крви 
Опште болнице у Ужицу, у сарадњи 
са Градским одбором СНС Ужице. 
Током ове, пете по реду акције ове 

Улагање у младе: Основне школе у Власу 
и Големом Селу добиле су опрему за 

кошаркашке терене

Прекогранична сарадња: Председник нишке Општине 
Палилула, Бобан Џунић, са генералним конзулом 

Бугарске и председником Општине Ихтиман
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врсте од оснивања СНС у Ужицу, 26 
напредњака дало је крв, а јунак дана 
био је господин који је 131. пут био 
добровољни давалац.

ОБРЕНОВАЦ
Подељен СНС Информатор

33. Активисти Српске напредне 
странке у Обреновцу поделили су 
„СНС Информатор” грађанима овог 

места, који су се обрадовали поклону 
и са пажњом, већ на улици, почели да 
читају наш страначки гласник. 

лАзАРЕВАЦ
Уређење главне улице

34. Поплочава се Карађорђева ули-
ца, биће урађене две фонтане и спо-
меник. У улици Кнеза Станоја раде 
се топлификација и кишна канали-
зација, у Железничкој улици завр-
шени су ивичњаци и пешачка стаза, 
а комплетно асфалтирање очекује се 
до краја августа. Влада је одобрила 
пројекат од 90 милиона динара за 

изградњу улице Николаја Велимиро-
вића.
35. Председник Градског одбора Бео-
град СНС, Небојша Стефановић, оби-
шао је општину Лазаревац и кошар-
кашки терен у Вреоцима.
36. У организацији Еколошког покре-
та ГО Лазаревац, МЗ и МО СНС Вели-
ки Црљени, у току је, у оквиру шире 
акције „Уништимо коровску биљку 
амброзију“, сређивање паркића у Ру-
дарској колонији и реконструкција 
спортског терена. Еколошки покрет 
покренуо је и акцију „Најлепше дво-
риште“.  
37. “Колубара Метал“ из Лазаревца, 
залагањем  министарке Михајловић 
и директора РБ Колубара, Милорада 
Грчића, враћена је у оквире ПД РБ 
Колубара. Тако је испуњено предиз-
борно обећање СНС и заштићени су 
интереси 2.770 запослених.

МлАДЕНОВАЦ
Потписи за ванредне изборе

38. Општински одбор СНС Младено-
вац предао је председнику Скупшти-
не града Београда 8.300 потписа 
грађана, који су подржали иницијати-
ву СНС, да се распишу ванредни из-
бори у овој општини. Повереник ОО 
СНС и одборник у Скупштини града 
Београда, Горан Спасојевић, истакао 
је да је град презадужен, да привре-
да не постоји, да нема инвестиција ни 
страних улагања и да је Младеновац 
доведен на ивицу опстанка.
 

СУРЧИН
Нови парк и лепше улице  

39. Општинска власт у Сурчину, 
коју чини и СНС, изградила је парк у 

Бечмену, асфалтирала улице у дужи-
ни од пет километара и реновирала 
Услужни центар.

зЕМУН
Манифестације на Дунаву

40. На Земунском кеју одржана је 
централна прослава манифестације 
Дан Дунава, у организацији Дирекци-
је за воде Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде, и ком-
паније „Кока Кола Хеленик“ Србија. 
Испред Општине Земун прославу 
је отворио Милосав Стаменов, члан 
Општинског већа, истакавши важност 
очувања еко-система Дунава као по-
тенцијала живота једне регије. 
41. Делегација ЕУ у Србији традицио-
нално организује манифестацију „Зе-
лена недеља“, а ове године Општина 
Земун активно се укључила у про-
грам, кроз организацију такмичења 
четвртих разреда основних школа у 
сакупљању амбалажа за рециклажу.

ВРАЧАР
Освежење за грађане

42. Општински одбор СНС Врачар, на 
иницијативу Савета за младе, реали-
зује акцију „Летње активности Мла-
дих СНС“. Циљ акције је промоција 
идеја СНС о модернизацији друштва 

Услужни центар 
у Сурчину

Наше поруке стижу до грађана: Дељење 
СНС Информатора

У акцији: Омладинци Врачара

Велико летње спремање Лазаревца
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и борби за бољу будућност младих у 
Србији. Организовани су штандови 
за поделу страначког часописа „СНС 
Информатор“. Уз модеран музички 
репертоар и разговор са грађанима, 
млади су, поред топле речи, својим 
комшијама нудили и хладно осве-
жење. 
43. Напредњаци Врачара су, у окви-
ру летњих активности, организовали 
семинар на тему „Локални економски 
развој“. Предавач је био Алексан-
дар Кемивеш, члан Савета за мала 
и средња предузећа СНС и коорди-
натпр Одбора за локални економски 
развој. На семинару се говорило о 
инструментима које локална само-
управа може да користи како би се 
развијала.
 

РАКОВИЦА
Испуњена предизборна обећања

44. Општина Раковица је у 2013. ре-
новирала пет, од укупно 18, месних 
заједница. Део МЗ Ресник реновиран 
је и предат Полицијској станици Ра-
ковица, чиме је испуњено обећање 
СНС грађанима Ресника да ће добити 
полицијску испоставу.
45. У склопу борбе против незапосле-
ности, организован је Сајам запошља-
вања, на којем су 24 фирме понудиле 
100 радних места. 
46. Канцеларија за младе је на седам 
локација поставила мултифункцио-
налне справе за вежбање, а на девет 
локација и бетонске столове за стони 
тенис. У основним школама отворено 
је шест терена за фудбал, кошарку, 

тенис и рукомет.
47. Градска општина била је покрови-
тељ карате турнира „Трофеј Ракови-
це“, фудбалског турнира „Можда си 
ти звезда“, мини фудбалске лиге за 
основце, лиге у мини рукомету, међу-
народног атлетског такмичења „Бели 
крос“...  
48. Грађани насеља Сунчани брег, 
након 15 година, добили су асфалтни 
пут, што је било још једно од предиз-
борних обећања СНС.
49. У О.Ш. „Франце Прешерн“ поста-
вљен је коси кров, саниран је плафон 
у холу и постављене су нове електро-
инсталације. Школа је добила рачу-
нар, мобилни телефон и клима уређај 
за кабинет за информатику.
50. Општина Раковица ђацима 
Средње занатске школе финансира 
превоз, смештај, исхрану и одлазак на 
такмичења, а донације су обезбеђене 
за цвећарски кабинет и пећ за пеци-
ва. 
51. Општина је учествовала на Међу-
народном сајму предузетништва 
„Бизнис база“ и Сајму локалне само-
управе, на Београдском сајму, где је 
представила брошуру и филм.
52. Покренута је акција „Паркићи за 
све“ и „Посади дрво за лепши ком-
шилук“. Обновљено је десет паркова, 
игралишта и зелених површина на Ви-
диковцу, Кијеву, Петловом брду. 
53. Рачунари и мобилни телефони 
пoклоњени су ђацима Угљара и Гра-
чанице на КиМ, као и ученицима ос-
новних школа у Куршумлији. 
54. У сарадњи са републичким Коме-
саријатом за избеглице, обезбеђен је 

грађевински материјал за девет ин-
терно расељених породица. 
55. Студенти друштвених факултета 
и ученици 15. Београдске гимназије 
учествовали су у акцији „Буди одбор-
ник на један дан“.
56. После две деценије чекања, по-
чела је изградња дечијег игралишта 
на Стражевици. Терени за кошарку и 
мали фудбал ничу на земљишту ма-
настира Раковица, чија игуманија је 
дала благослов за градњу, а Општи-
на је уложила средства.  Током 2012. 
и 2013. изграђени су и обновљени 
паркови у Скојевском насељу, Старој 
Раковици, на Миљаковцу, Видиковцу, 
Лабудовом брду, Петловом брду...

САВСКИ ВЕНАЦ
Акција СНС за бољи Савски венац

57. Општински одбор СНС Савски ве-
нац редовно организује акцију  „СНС 
за бољи Савски венац“, где, кроз не-
посредну комуникацију, суграђане 
упознајемо са активностима СНС у 
општини и предлозима наших одбор-
ника како да се побољша живот на 
Савском венцу.

СТАРИ ГРАД 
Доста са ненаменским трошењем

58. Шеф Одборничке групе СНС у СО 
Стари град, Владимир Димитријевић, 
рекао је на конференцији за новинаре 
да општинска власт, на чијем челу је 
ДС, предвиђеним ребалансом буџета, 
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Реновирано пет месних заједница: Напредњак Милосав Миличковић, председник 
Општине Раковица, у разговору са грађанима

Дељење страначког материјала 
на Савском венцу: Љубомир Зрнић, 

председник ОО СНС Савски венац, и 
Марко Инђић са грађанима
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наставља са ненаменским трошењем 
новца.
„Зашто ће грађани Старог града из-
двајати средства за функционисање 
СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ 
које је, политиком запошљавања стра-
начког кадра ДС-а, доведено у такво 
стање да не може себе издржава?“, 
упитао је Димитријевић, и објаснио 
да је општинска власт предвидела да 
се овом јавном предузећу исплати по-
моћ од више од 75 милиона динара. 

ПАлИлУлА
Чишћење канала

59. Активисти СНС са Палилуле по-
могли су суграђанима и, уместо град-
ских комуналих служби, очистили 
су кишне канале дуж Зрењанинског 
пута, који су били затрпани отападом, 
због чега се вода изливала и плавила 
оближње куће. Грађани су више пута 

позивали надлежне комуналне служ-
бе, а пошто није било одговора, обра-
тили су се активистима СНС-а.
60. Одборници СНС у СО Палилула 
одбили су да приме мобилне теле-
фоне, које су добили на поклон од 
општинске власти, коју предводи 
ДС, јер сматрају да је реч о нерацио-
налном трошењу и расипања новца 
грађана.

61. Општински одбор СНС Палилула 
организовао је акцију чишћења парка 
око извора у Вишњичкој Бањи, који 
општинска власт редовно заобилази.

БЕОГРАД
завршен пројекат „Покрени се – 
унапреди се“

62. Након четири месеца рада, проје-
кат Градског одбора Београд СНС 
„Покрени се - унапреди се“, покре-
нут на иницијативу председника ГО, 
др Небојше Стефановића, успешно 
је окончан. Под будним оком струч-
них предавача, 300 деце различитог 
узраста, распоређених у десет група, 
успешно је похађало часове из мате-
матике и српског језика, стицало нова 
знања и нова другарства. Маја Газ-
дић, студент на докторским студија-
ма на Електротехничком факултету и 
координатор пројекта, изразила је за-
довољство оствареним резултатима 
и истакла да је циљ пројекта помоћ 
деци да усаврше и допуне знање, а да 
се истовремено смање трошкови које 
имају њихови родитељи.

БЕОГРАД
заштита српског наслеђа на КиМ

63. Градски Савет за културу СНС 
одржао је више тематских вечери 
посвећених заштити српског култур-
ног и духовног наслеђа на Косову 
и Метохији, међу којима се издваја 
вече у Руском дому “Одбрана српског 
националног идентитета - косовске 
цркве и манастири”. Присутнима се 
обратио директор Руског дома, Миха-
ил Денисов, истакавши пуну подрш-
ку руског народа заштити српског 
наслеђа на КиМ. Диогенис Д. Вала-
ванидис, потпредседник и портппа-

рол градског Савета за културу СНС, 
том приликом је рекао да су културно 
и духовно наслеђе део наше душе и 
бића, да представљају дах предака и 
део нас самих. 
- Против лажи и фалсификата исто-
ријских чињеница можемо се борити 
само сталним понављањем истине. 

Сваки споменик, црква и манастир 
морају остати на месту где су створе-
ни, као део историје, културе и тра-
диције српског народа – истакао је 
Валаванидис. 

КлАДОВО
Тражимо пристаниште за бродове

64. Одборник СНС у Кладову, Урош 
Бановић, преложио је на седници 
локалног парламента да се, из хи-
гијенских разлога, на зеленој пијаци 
убудуће продаје искључиво храна, а 
да се продавци остале робе иселе на 
другу локацију.
65. Одборничка група СНС предло-
жила је да се изгради пристаниште за 
бродове у Кладову, како би се овом 
граду вратио статус домаће и међу-
народне речне луке, који је некад 
имао. Кладово се налази на Коридору 
7, који повезује Северно са Црним мо-
рем, а Дунавом, поред Кладова, сваке 
године плови више од 500 путничких 
бродова. Градњом пристана отварају 
се могућности за развој туризма и 
привреде.

Упозорава на бахатост београдских 
власти: Владимир Димитријевић, шеф 
Одборничке групе СНС у СО Стари град

Стицање нових знања: Млади учесници пројекта „Покрени се, унапреди се“

Вредно и напредњачки: Чишћење улица 
на београдској Општини Палилула

Иницијативе наших одборника за 
бољи живот грађана: Кладово
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И прошлог месеца страни медији 
бавили су се многим важним 
темема из наше земље. Хрват-
ски листови писали су о томе да 
је први потпредседник Владе, 

Александар Вучић, својим примером показао 
како треба да изгледа реконструкција српске 
Владе, сменивши прво себе са места министра 
одбране. “Не могу обављати оба посла једна-
ким квалитетом и посвећеношћу. Мислио сам 
да сам млађи, и да ћу стићи, али сам физич-
ки уморан”, навео је Вучићеве речи „Јутарњи 
лист“. “Кључна реч реконструкције јесте мо-
дернизација земље, што тражи велику одго-
ворност свих”, рекао је Вучић, а пренео „Ве-
черњи лист“.

Немачки „Зидојче цајтунг“ пише да је Алек-
сандар Вучић заслужан за спровођење новог 
курса српске политике. „Изненађујуће прагма-
тичан курс нове Владе заснива се на спознаји 
да би Србија без уласка у Европску унију, по-
литички, економски и друштвено, пала на још 
ниже гране у Европи. За спровођење овог кур-
са заслужан је, пре свега, Александар Вучић, 
снажна фигура на српској политичкој сцени”, 
пише овај лист.

Српска напредна странка најпопуларнија је 
политичка партија у Србији, а њеном лиде-
ру, Александру Вучићу, људи највише верују, 

преносе амерички „Блумберг“ и хрватски „Ју-
тарњи лист“ најновије резултате испитивања 
јавног мњења у нашој земљи. СНС подржава 
40,9 одсто испитаника, а Вучићу верује 68 
одсто грађана Србије, што је готово три пута 
више од другопласираног Ивице Дачића.

Свет је обишла и вест да је српска Влада 
потписала Споразум о стратешком партнер-
ству с националном авиокомпанијом Ује-
дињених Арапских Емирата, Етихад. “Ер Ср-
бија сад мора да оправда очекивања и поста-
не најмоћнији и најсигурнији авиопревозник 
у земљама окружења, са око 100 милиона ста-
новника”, пренеле су светске агенције, попут 
„Франс преса“ и „Ројтерса“, Вучићеве речи. 
Сарајевски „Дневни аваз“, извештавајући о 
поменутом споразуму, пише да је Вучић рекао 
да жели да посредује код свог пријатеља, ше-
ика Мухамеда бин Зајида ел-Нахјана, да по-
могне и Босни и Херцеговини. Лист за тај гест 
рекао да је великодушан.

Како пишу „Ројтерс“ и француски „Фигаро“, 
Александар Вучић намерава да обогати срп-
ску политичку сцену странцима, и то онима 
који, како каже, „не нагињу корупцији, који 
су стручнији од нас и од којих имамо шта да 
научимо”. Како се наводи, у питању је веро-
ватно некадашњи први човек Међународног 
монетарног фонда, Доминик Строс-Кан.

се највише верује Вучићу

јОРГОВАНКА ТАБАКОВИћ, гувернер Народне банке Србије

Најважнија је економска политика 
која улива поверење инвеститорима

ДРУГИ О НАМА

У Србији

Британски 
„Индипендент“:
Гласник 
умерености и 
модернизације

Вицепремијер 
Србије Александар Вучић 
човек је кога на западу виде 
као неког ко је спреман да 
прихвати ризик, као гласника 
умерености и модернизације, 
некога ко Србију враћа „у 
клуб”, оцењује британски 
„Индипендент“, у опширном 
чланку посвећеном, како 
истиче лист, најмоћнијем 
политичару у Србији.

“Он сам ће, наравно, играти 
велику улогу у предстојећој 
реконструкцији Владе и 
наставити да има доминантни 
утицај на политику. Модерна 
српска верзија Ерла од 
Ворвика, познатог као 
“творац краљева”, је, чини 
се, поново тријумфовала”, 
примећује „Индипендент“.

„Доћи ће до постепеног пада каматних стопа на кредите привреди и грађанима, али је предуслов 
за то очување макроекономске стабилности и обезбеђење ниске, стабилне и предвидиве инфлације. 
Када урадимо тај домаћи задатак, смањиће се и перцепција ризика, због које су сада камате на ди-
нарске позајмице више од референтне каматне стопе, а повећаће се и динарски извори за кредити-
рање по повољнијим условима. Очекивани економски опоравак Србије треба да донесе квалитетније 
инвестиције, што значи да ће и корисници кредита имати већу кредитну способност и да ће ризик 
наплативости бити мањи, а то омогућава ниже каматне стопе на кредите. Неспорно је да би аранж-
ман са Међународним монетарним фондом био додатна гаранција да Србија води добру економску 
политику, али ако Влада Србије буде доследно спроводила оно што је сама утврдила на плану јав-
них финансија и структурних реформи, ефекти одлагања аранжмана са ММФ биће релативно мали.
Најважније је да се води економска политика која улива поверење инвеститорима и међународним 
финансијским институцијама“.



Александар Јовичић, председник 
Одборничке групе СНС у Скупш-
тини Београда и потпредседник 

Извршног одбора СНС, каже да се озбиљ-
ност и квалитет рада политичке партије 
најјасније види на примеру Београда, 
који је покретач целе Србије. Сматра да 
је потврда његових речи то што су челни 
људи СНС-а у Београду били Александар 
Вучић, сада најодговорнији човек у Вла-
ди Србије, и Небојша Стефановић, сада 
председник Народне скупштине. Реч је о 
људима који су посвеће-
ним радом учинили да 
СНС буде јака, успешна 
и спремна да одговори 
потребама грађана. 

- Крунски аргумент 
мојих речи јесу изборни 
резултати и популарност 
наше Странке. Подсе-
тимо се само убедљи-
вих победа у Косјерићу, 
Земуну или Зајечару. 
Зато је императив, који 
је постављен пред мене, 
потреба да преданим 
радом, кроз иницијативе 
и нове идеје, потврдим, 
одржим и унапредим 
стандарде које су по-
ставили моји претход-
ници. За мене је велика 
част што могу да наставим 
њиховим стопама, спроводећи принцип 
одговорности, који прожима нашу поли-
тичку организацију.

шта највише замерате актуелном гра-
доначелнику Београда?

- Небројано пута указивао сам на лоше 
стање у Београду, где је један од највећих 
проблема јавни превоз. Градска власт 
је одлучила да запосли додатних 700 
контролора, као испомоћ ‘’Апексу’’ (Бус 
Плусу). И поред сталних изјава градона-
челника да Београд нема пара, јер му их, 
наводно, републичке власти узимају, нов-
ца за заштиту нечијих приватних послова 
очигледно да увек има. Наиме, плаћање 
поменутих 700 контролора пада на терет 
ГСП-а, уместо на терет фирме ‘’Апекс’’, 
која чисто добија обећаних 8,5 одсто за-
гарантованог профита. Други показатељ 
су издвајања из буџета Града. У Службе-
ном листу града Београда, број 45 за 2011. 
годину, било је предвиђено 3,2 милијарде 
динара за субвенције ГСП-а, док је у Служ-
беном листу града Београда, број 65 за 
2013. годину, предвиђено 6,5 милијарди 

динара. За само две године издвајања су 
дуплирана, а на улицама имамо 100 вози-
ла мање, у односу на исти период прошле 
године! На шта су потрошене паре порес-
ких обвезника? Проблем су и градске фи-
нансије. Усвојен је ребаланс буџета, којим 
су предвиђена нова задуживања, а доку-
мент је одборницима достављен на свега 
две стране, што јасно говори о „транспа-
рентности“ трошења средстава, пошто 
не можете скоро ништа да видите, осим 
крајњих цифара. Питање је и због чега 

се Град задужио код до-
маћих пословних банака, 
које су, по последњим 
извештајима, готово лис-
том на ивици солвент-
ности? Новим задужи-
вањем не финансирају 
се развојни пројекти, већ 
пуко одржавање Града 
на „апаратима за ди-
сање“. СНС свакодневно 
указује и на централиза-
цију градске власти у ру-
кама градоначелника и 
повлашћен положај које 
уживају општине где је 
ДС на власти. 

Које би потезе Српска 
напредна странка прво 
повукла у Београду? 

- СНС ће, пре свега, 
као и када је преузела од-

говорност на републичком нивоу, морати 
да крене и у чишћење корупције у Београ-
ду из свих пора у које се завукла. Тако би 
се спречило огромно одливање новца из 
буџета, који би могао бити искоришћен 
за бољи живот грађана. Београду су по-
требне нове идеје које ће учинити да он 
поново постане покретач развоја земље. 
Учинили бисмо све што је у нашој надлеж-
ности да подстакнемо повољну привредну 
климу и развој локалних предузећа. СНС, 
као озбиљна и одговорна странка, која 
претендује на власт у Београду, свако-
дневно ради на програму развоја главног 
града. Већ смо предузели кораке и уради-
ли озбиљне анализе. Највећи проблем, са 
којим се сви већи градови сусрећу, јесте 
светска економска криза. Ни Београд није 
поштеђен, све је већа незапосленост, мла-
ди одлазе, стиче се утисак да град полако 
стаје. Сматрамо да је то недопустиво и да 
наш град мора да буде покретач развоја и 
пример доброг пословања. 

Како бисте омогућили лакше инвести-
рање?

СНС У СКУПшТИНИ БЕОГРАДА
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АлЕКСАНДАР јОВИЧИћ, председник Одборничке групе СНС

Морамо очистити 
Београд од корупције

- У оквиру нашег Градског одбора, тим 
састављен од стручних људи већ је по-
чео израду бројних идејних пројеката, 
које ћемо реализовати када преузмемо 
одговорност за власт у Београду. Један 
од наших првих предлога, као иниција-
тива за побољшање инвестиционе климе, 
било би прављење свеобухватног Водича 
за инвеститоре. Поред прегледа свих по-
вољности и административних захтева, 
који би били сакупљени на једном месту, 
неопходно је израдити преглед свих ко-
мерцијалних локација погодних за ин-
вестирање, као и истурених делова града 
везаних саобраћајницама. Предлажемо 
модел браунфилд инвестиција, у простор 
и објекте који су били у употреби, обично 
као индустријски погони. Типичан пример 
су Савски амфитеатар, Старо сајмиште, 
Стари млин... Неопходно је и да град до-
бије савремену електронску администра-
цију, како би се грађани поштедели про-
блематичне „папирологије“, а рад управе 
постао транспарентнији, скратило се че-
кање и омогућило лакше улагање. Неоп-
ходна је и детаљна реформа ГСП-а. Затра-
жили смо од градоначелника раскидање 
уговора са ‘’Апексом’’ и враћање наплате 
карата ГСП-у. Потребно је увести систем 
где сваки грађанин зна шта плаћа и има 
загарантован квалитет, па ће и проблем 
наплате карата бити смањен. Један од 
одличних показатеља нашег досадашњег 
рада, са места опозиције, јесте и пети-
ција за промену Статута, где је сакупљено 
100.000 потписа грађана који подржавају 
децентрализацију главног града. Ово сма-
трамо значајним, али само првим кораком 
на путу ка стварању боље и ефикасније 
градске управе.

заживео Центар за 
политичку едукацију СНС

Осим што сте шеф Одборничке 
групе, Ви сте и потпредседник Из-
вршног одбора СНС. Колико је важно 
да страначки органи указују шансу 
младима и колика је Ваша одговор-
ност да ту шансу искористите на 
прави начин?

- Развој младих кадрова је импера-
тив сваке странке која размишља о 
својој, али још важније о будућности 
земље коју жели да води. Без кон-
кретне визије будућности коју жели-
мо да створимо, не можемо се надати 
променама које су нашем друштву 
суштински потребне. У сваком локал-
ном одбору који посетим, трудим се 
да оставарим контакт са млађим чла-
новима. Србији су, уз искуство про-
верених политичара, потребне и нове 
идеје и савремена решења. Око себе 
окупљам тим младих људи и активно 
радим на политичкој едукацији ом-
ладине наше странке, која се спрово-
ди у свим градским одборима, кроз 
новоосновани Центар за политичку 
едукацију. Планирамо да ову прак-
су проширимо и на одборе широм 
Србије, где год препознамо жељу 
за напредовањем и усавршавањем. 
Циљ оваквих пројеката је да СНС и у 
будућности, као и сада, настави да 
буде најбоља политичка опција за 
грађане Србије.
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Врњачка Бања, после Бео-
града, најпосећеније ту-
ристичко место у Србији, 
14. јула обележила је 145. 
годишњицу српског тури-

зма. Слободан Ђуровић, председ-
ник Општине из редова напредњака, 
каже за „СНС Информтор“ да су Врњ-
чани поносни на готово век и по дугу 
традицију, а посебно на то што је, по-
ред свих потешкоћа, успона и падова, 
Врњачка Бања остала лидер српског 
туризма. Каже да је потребно још СлОБОДАН ЂУРОВИћ, председник Општине Врњачка Бања

Долазе нам инвеститори 
са Блиског истока

Спајање Гоча и Врњачке 
Бање гондолом

Колико ноћења се годишње забележи у 
Врњачкој Бањи и на оближњем Гочу?

- По статистикама Републичког завода за 
статистику, Врњачка Бања је најпосећенија 
туристичка дестинација у Србији. Годишње 
код нас борави око 300.000 гостију, који 
остварују преко пола милиона ноћења. 
Највише је домаћих гостију и гостију из 
региона, а Бања је најпосећенија током 
лета.  Развој манифестационог туризма, 
последњих година, условио је и промену 
структуре посетилаца и имамо све више 
младих, а Бања више не важи искључиво за 

место где долазе старији због лечења и они 
који желе миран, породични одмор. Наше 
активности усмерене су на побољшање ус-
лова и туристичке понуде, како бисмо задо-
вољили различите укусе и старосне групе, 
привукли већи број иностраних гостију, и 
повратили стари сјај који је Врњачка Бања 
имала осамдесетих година прошлог века, 
када је годишње било више од два милиона 
ноћења. Посебне активности усмерене су 
на унапређење потенцијала планине Гоч, 
јер смо уверени да ће развојем Гоча, Врњач-
ка Бања добити зимску туристичку сезону 
подједнако јаку као и летњу. Планира се 
повезивање ове природне лепотице са цен-
тром Врњачке Бање гондолама, што ће бити 
посебна атракција.

много заједничког труда, али и да су 
спремни за рад, стварање могућности 
за нове инвестиције и борбу за нова 
радна места. 

Колико је туриста окупио недавно 
одржан Девети међународни карне-
вал, једна од највећих и најпосеће-
нијих манифестација на Балкану?

- Врњачки карневал је за осам кар-
невалских дана довео у наш град 
више од 300.000 посетилаца и више 
од 60 карневалских група из земље и 
иностранства. Само у једном дану, за 
време одржавања Велике међунаро-
дне карневалске поворке, имали смо 
120.000 гостију. Променада је била 
претворена у велику сцену на којој 
су одржавани маскенбали, концерти, 

изложбе, представе, спортска такми-
чења... Верујемо да су учесници и по-
сетиоци „оставили свој траг“, како је 
и гласио слоган овогодишњег карне-
вала, а ми ћемо се, као добри органи-
затори, потрудити да наредни, јуби-
ларни карневал буде још садржајнији, 
квалитетнији и занимљивији.

Колико би за град значило враћање 
на зелене гране ХТП „Фонтана”, јед-
ног од највећих хотелско - туристич-
ких предузећа у Србији? 

- Хотелско - туристичко предузеће 
„Фонтана“ је горући проблем Врњач-
ке Бање, који решавамо уз помоћ Вла-
де РС. Ово предузеће је у реструкту-
рирању, тешко функционише, јер не 
може да се сервисира из својих при-

хода. Хотели, који су у функцији, јако 
су девастирани, али су им капацитети 
и даље попуњени, што говори о инте-
ресовању за Врњачку Бању. Међутим, 
ако желимо да мењамо средину на 
одговоран начин, као и демографс-
ку структуру гостију, морамо имати 
хотеле са четири и пет звездица. Ру-
ководство Општине је заједничким 
снагама, после више година, успело 
да приведе и усвоји програм реструк-
турирања ХТП „Фонтана“ и створи ус-
лове за продају имовине. Јаким марке-
тингом и многобројним скупштинским 
одлукама, које дају одређене повлас-
тице инвеститорима, заинтересовали 
смо доказане компаније, које желе 
да улажу у туризам. Врњачкој Бањи 
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Братимљење 
Багдада и Врњачке 
Бање

Интересантно је да од скоро 
имате и госте из Ирака. Како је 
дошло до сарадње?

- Недавно нам је у посети била 
делегација Ирака, јер су заинте-
ресовани за туристичке потен-
цијале Врњачке Бање и желе да 
се овде одмарају. На састанку је, 
осим о потенцијалним туристи-
ма, било речи и о братимљењу 
Багдада и Врњачке Бање, које би 
допринело још чвршћој сарадњи 
наших градова, али и двеју зе-
маља. Веома су били задовољни 
оним што су видели, и сматрају 
да Врњачка Бања, са природним 
богатством и  потенцијалима, има 
шта да понуди ирачким туристи-
ма. Прва група Ирачана посетила 
нас је само две недеље након тог 
састанка.

је потребан озбиљан, солвентан и јак 
купац, који ће се наредних 25 година 
бавити туризмом и који ће, заједно 
са локалном самоуправом, направити 
стратешки помак. Утврђена су права 
и обавезе, усаглашене са интереси-
ма локалне самоуправе и радника, а 
Агенција за приватизацију треба да 
припреми документацију за расписи-
вање лицитације.

шта Општина чини како би привук-
ла инвеститоре? Која су преимућства 
Врњачке Бање?

- Врњачка Бања има изузетне ре-
сурсе, природна богатстава која до 

сада нису довољно искоришћена и 
стављена у финкцију инвестиција и 
обогаћивања туристичке понуде. Од 
почетка 2013. било је много заинте-
ресованих да инвестирају у врњачки 
туризам, енергетику и пољопривреду 
- из Азербејџана, Палестине, Турске, 
Италије, али и из Србије, као што је 
“МК Група”, Миодрага Костића, која 
је заинтересована за наше највеће 

хотелско - туристичко предузеће. 
Општина Врњачка Бања донела је 
шест одлука којима се инвеститори 
ослобађају комуналне таксе чак и до 
100 одсто, ако упосле врњачку рад-
ну снагу. Такође, уз помоћ Владе Ср-
бије, Општина је откупила предузеће 
“Travel – Travel”, бивши „ Аутопревоз“, 
чиме су омогућене боље саобраћајне 
везе са осталим местима у Србији и у 
иностранству. Створена је позиција у 
непосредном центру Врњачке Бање, 
на површини од 13, 5 хектара, која је 
на располагању инвеститорима за из-
градњу хотела, спортско - рекреати-

вног центра, базена... 
Да ли има заинтере-

сованих инвеститора за 
изградњу великог аква 
парка?

- Узели смо у обзир 
туристичке потенцијале, 
богатство садржаја, ту-
ристички промет, и уви-
дели да Врњачкој Бањи 
недостаје нови садржај, 
који ће привући нове 
госте, али и задржати оне 
због којих смо и даље во-
дећа туристичка дести-
нација у Србији. Урађен је 
идејни пројекат решења 
за велики врњачки аква 
парк, на чак осам хектара. 

Завршено је и идејно решење за вели-
ки спортски центар на истом толиком 
простору, који би се налазио у непо-
средној близини. Аква парк би могао 
да прими 5.000 посетилаца дневно и, 
осим што би био један од највећих у  
Србији и региону, имао би и додатне 
садржаје, као што су непрекидна река 
око целог комплекса, затворени спа и 
велнес центар за око 1.500 посетила-

ца, базени са лековитом минералном 
водом.  Спортски центар би имао три 
одвојена стадиона: за атлетику, фуд-
бал и тенис, затим олимпијски базен, 
одвојене терене за одбојку, рукомет и 
кошарку. Изградња је предвиђена на 
локацији Аутобуске станице, а кошта-
ла би 10 милиона евра. Уз ове инвести-
ције, на истој локацији, остављена је 
могућност изградње неколико хотела. 
Заинтересовано је више инвеститора, 
са којима смо одржали низ састанака, 
а највећи број је из земаља Блиског 
Истока.

Јапански врт Познат по катанцима са именима заљубљених парова: Мост љубави

Замак културе Белимарковић
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Интернет и друштвене мреже веома су важан вид 
политичке комуникације и свакодневно имају све већи 
утицај у односу на штампу, телевизију и радио. Предност 

им је у томе што, на путу до бирача, заобилазе класичне медије 
и комуницирају лично, без посредника. Избори 2012. били су 
први избори у Србији где је кампања преко интернета утицала на 
крајњи резултат, а очекује се да ће на сваким наредним изборима 
интернет бити све важнији фактор. 

„Ниједна озбиљна политичка партија, која жели да освоји 

СлАВИшА МИћАНОВИћ, координатор Интернет тима

Без интернета нема 
добијених избора

највише гласова и преузме одговорност 
за вођење земље, неће победити због 
интернета, али неће победити ни без 
интернета. Српска напредна странка, већ 
четири  године, има одлично организован 
Интернет тим који је, због све бржег 
развоја интернета и друштвених мрежа, 
као и нужности прилагођавања рада 
државних органа модерним начинима 
комуникације, на последњој Скупштини 
Странке прерастао у Савет за интернет 
и друштвене мреже. Одбори из Ниша, 
Обреновца, Шапца, Звездаре и остали 
одбори широм Србије имају одлично 
организоване интернет савете, који 

промовишу нашу Странку“, истиче Славиша Мићановић, 
координатор Интернет тима СНС. 
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ЖЕНСКА СТРАНА

Само 26 одсто жена у Србији сув-
ласнице су или власнице при-
вредних субјеката. Тај проце-

нат није реалан, јер многи мушкарци 
региструју своје фирме на име мајки, 
супруга и сестара. Стопа гашења жен-
ског бизниса у Србији је 47 одсто, а 
мушког 38 одсто. СНС је препознала 
да је то важан проблем и да се мора 
залагати за системска решења, кре-
ирање нових законских предлога и 
њихово спровођење. Народна посла-
ница СНС-а, Александра Томић, која 
председава Одбором за привреду, ре-
гионални развој, трговину, туризам и 
енергетику, подржала је сва пословна 
удружења жена, као и формирање но-
вог, које су покренуле чланице наше 
Странке, а којим председава Мирјана 
Ђурђевић, жена која се 18 година ус-
пешно бави грађевинарством. Алек-
сандра Томић каже да су у протеклих 
годину дана имали низ значајних ак-
тивности у циљу оснаживања и ис-
тицања важности већег ангажовања 
жена у бизнису. 

- Ову тему актуелизовали смо пројек-
тима које смо спровели са различитим 
партнерима - амбасадама САД и Ин-
донезије, медијима, одржали смо низ 
конференција, покренули иницијативе 
и законске предлоге. Помоћ женском 
предузетништву конкретизована је 
израдом бизнис планова за конкурсе 
код банака и фондова. Повезивањем 
пословних жена Србије са надлежним 
министарствима, али и са међунаро-
дним институцијама и удружењима, 

нарочито са Саветом Европе за женско 
предузетништво у Бриселу, СНС је по-
казала озбиљан приступ овој теми. По-
носимо се што је жена - предузетница, 
које желе да нам се прикључе, сваког 
дана све више, што међу њима има и 
чланица и симпатизерки и других стра-
нака, као и страначки неопредељених.

Како држава може да помогне жен-
ском предузетништву?

- Ситуација је неповољна за економ-
ско јачање жена, кроз кредитирање 
женског бизниса из Фонда за развој, 
а неповољни су и услови које преду-
зетнице треба да испуне да би могле 
да аплицирају за средства. Требало би 
да се омогући да оне лакше учествују у 
кредитним програмима државе, да им 
се помогне у репрограмирању дуго-
вања, субвенционисању каматних сто-
па и стимулисању код пореских стопа 
за женски бизнис. То ће бити предмет 
наредних законских предлога, а оче-
кујемо и помоћ ЕУ и других међуна-
родних организација.

Колики значај СНС придаје родној 
равноправности? Каква су Ваша лич-
на искуства?

- СНС је препознала да је то једна од 
важних политичких тема данашњице. 
Захваљујући новој скупштинској већи-
ни, отворености парламента, форми-
рању Женске парламентарне мреже, 
којом председава посланица СНС-а, 
Марија Обрадовић, данас се лакше ре-
шавају многи проблеми. Циљеви родне 
равноправности, између осталих, су 
заштита људских слобода, борба про-

тив насиља над женама, економско, 
социјално и политичко оснаживање 
жена. И даље постоје проблеми са 
укључивањем жена у друштвене и еко-
номске процесе, посебно у процесу од-
лучивања. СНС има жене на кључним 
местима: Јоргованку Табаковић, Зора-
ну Михајловић, Јадранку Јоксимовић, 
Марију Обрадовић, Александру Ђуро-
вић, Стану Божовић... То је показатељ 
да Александар Вучић има велико по-
верење у припаднице „лепшег пола”. 
Што се тиче личног искуства, навикну-
та сам на рад у „мушким занимањима“, 
јер сам завршила Машински факултет 
у Београду, који је у моје време уписао 
само  десет одсто студенткиња. Ни-
сам присталица афирмације жена само 
због родне припадности, јер тиме се 
омаловажава оно због чега су на некој 
позицији и унапред се дисквалификују 
резултати. Учешће жена у доношењу 
одлука у политици, економији, нау-
ци и привреди мора да буде праћено 
професионалношћу, дисциплином и 
самопрегорним радом. 

Како изгледа један Ваш радни дан?
- Осим што сам народни посланик, 

предајем више година на Универзите-
ту Алфа и Високој школи за пословну 
економију и предузетништво, и то уп-
рављање инвестицијама, управљање 
пројектима и еколошки менаџмент. 
Разапета сам између заседања у Скупш-
тини, предавања и пројеката. Поред 
припрема за заседања, по различитим 
темама везаним за привреду, енергети-
ку, заштиту животне средине, предсе-
давам Одбором који разматра законе у 
начелу и по амадманима, а јављају се и 
потребе за организовањем јавних слу-
шања и присуство на другим. Састајем 
се привредницима, представницима 
удружења привредника, синдиката, 
цивилног сектора. Одбор има и кон-
тролну улогу и на три месеца разма-
трамо извештаје о раду министарстава 
привреде, регион. развоја, трговине, 
рударства и енергетике. Учествујем на 
међународним конференцијама, сваки 
радни дан ми траје од ујутро до увече, 
некада и до дубоко у ноћ. Радно вре-
ме готово да не постоји, али зато вас је 
народ и бирао за народног посланика.

Александра Томић, посланица у Народној скупштини

Помоћ женама 
у бизнису

зелена економија је развојна шанса
Како би могла да се побољша ситуација у области заштите животне средине 

у Србији?
Потребан је, пре свега, консензус политичких субјеката и прихватање стано-

вишта да је заштита животне средине економска категорија, социјална потреба 
и развојна шанса. Дуг и тежак пут је до „зелене економије”. Важно је да учимо 
на туђим грешкама, да напредујемо постепено и дисциплиновано. законе које 
доносимо, морамо да примењујемо. Аналитичари се слажу да ће поглавље 27, у 
преговорима са ЕУ, бити теже него било које друго. Стога сам замолила колеге 
из струке да формирамо експертску групу од 200 професора како бисмо изврши-
ли припреме за отварање овог најтежег поглавља, уз помоћ експерата међуна-
родних организација и мрежа, и израдимо Акциони план. Контактирала сам са 
представницима ЕУ, који ће вршити скрининг. Скупо ће нас коштати ако будемо 
индолентни и недисциплиновани према овој области. 



ХУМАНОСТ НА ДЕлУ
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Пацијенти којима је пресађе-
на јетра у Ургентном центру, 
Саша Милошевић (37) из Луча-
на и Драгана Ђоковић Тмушић 
(28) из Београда, одлично се 

осећају, а Драгана, која је на пресађивање 
чекала од 2000. године, планира проши-
рење породице. Напредњак Златибор Лон-
чар, директор Ургентног центра и лекар 
који је предводио тим за трансплантацију, 
каже да ова установа има импресивне ре-
зултате, да ради 24 сата, 365 дана у години, 
да за 25 година није направила ниједну па-
узу, а да се сада може похвалити и пресађи-
вањем органа.

зашто се трансплантација јетре ради 

златибор лончар, 
директор Ургентног центра и 

члан ГО СНС 

Радићемо још        трансплантација јетре
баш у Ургентом центру, а не у некој специјализованој 
установи, каквих има у Србији?

- Није реч о томе како се нека установа зове, већ о томе 
да су за све велике, важне и добре ствари потребни људи. 
Наш тим ишао је на едукацију у Загреб, у болницу „Мер-
кур“, са чијим стручњацима смо потписали уговор о са-
радњи, и за веома кратко време подигли ниво знања, обу-
чености и технике. То није велика новина само за Ургентни 
центар, већ за целу државу, јер сада, поред транспланта-
ције бубрега и очног сочива, радимо и пресађивање јетре, 
што је било реткост у протеклих двадесетак година. 

Раније се причало да се ова интервенција не ради јер 
је јако скупа?

- То јесте скупа интервенција, али цифра, ипак, није ас-

трономска, и само је потребно бити упоран и спреман за 
учење и иновације. Да не причамо о томе колику корист 
значи за пацијента, његову породицу и државу.

Да ли се повећава број донатора органа? 
- Донаторских картца у Централном регистру Ми-

нистарства здравља је више него раније, али је то и даље 
проблем. Надам се да ће бити превазиђен са новим за-
конским решењима, која се припремају. На нашој листи је 
осамдесетак пацијената којима је потребна јетра, и само 
чекамо органе да бисмо наставили са трансплантацијама. 
У развијеним земљама, по закону, свако је потенцијални 
донатор, уколико за живота није изричито тражио да то 
не буде. 

Каква је била сарадња са колегама из Хрватске?

Функционери и чланови Српске напредне странке учест-
вовали су у акцији добровољног давања крви на Тргу Ре-
публике, и поручили да ће се СНС, као одговорна странка, 
увек одазивати акцијама којима се може спасити нечији жи-
вот. Крв су, између осталих, дали Милан Бачевић, министар 
природних ресурса, рударства и просторног планирања, 
Верољуб Арсић, шеф Посланичке групе СНС у Народној 
скупштини, Мирјана Марјановић, народни посланик... Од-
мах за њима, акцији су се прикључили и чланови Градског 
одбора Београд, који су драгоцену течност дали у просто-
ријама ГО СНС, одазвавши се апелима Института за транс-
фузију крви. Напредњаци су нагласили да ће учествовати 
у оваквим акцијама докле год буде потребе за крвљу у на-
шим здравственим установама, а хуманитарне акције ће се 
спроводити. Завод за трансфузију крви Србије ову акцију ГО 
Београд прогласио за једну од најуспешнијих у овој години 
и за најмасовнију у месецу августу. широм Србије.

Напредњаци спасавају животе

Прво администрација, после давање крви: Министар Милан 
Бачевић и народна посланица Мирјана Марјановић
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Телеком омогућио 
летовање за децу 
ометену у развоју

Компанија „Телеком Србија“, на 
чијем челу су напредњачки кад-
рови, омогућила је летовање за 
15 корисника Дома за децу и ом-
ладину ометену у развоју “Ветер-
ник”, узраста од 10 до 14 година, 
у одмаралишту Црвеног крста 
у Баошићима. Овај хуман гест 
омогућиће корисницима Дома 
да побољшају здравље и науче 
нове вештине неопходне у свако-
дневном животу, које повећавају 
индивидуалну независност, ква-
литет живота и смањују обавезу 
туђе неге.

Радићемо још        трансплантација јетре
- Одлична. У болници „Меркур“ едуковани су наши 

анестезиолози, инструментарке и техничари који су се 
специјализовали за перфузију органа. Колеге из Загреба 
биле су љубазне да дођу и помогну нам да урадимо прве 
две операције. Договорено је да у наредним транспланта-
цијама учествују и тимови из Клиничког центра Војводине 
и Ниша. Лекари из Хрватске и Србије наставиће сарадњу 
и заједно ћемо формирати тим за трансплантацију, који ће 
радити на развоју овог програма у БиХ, Македонији и Ре-
публици Српској.

Какве су се још промене догодиле у Ургентном цен-
тру, од како сте на његовом челу?

- Коначно смо увели систем транспарентости, да свако 
ради свој посао професионално и одговорно. Сада сви 

који раде са Клиничким центром, добављачи који продају 
лекове, апарате и другу робу, морају да имају јако ниске 
цене, најниже у Србији.  У протеклом периоду марже су 
биле 200-500 одсто, а сада се враћају на нормалан, свет-
ски ниво. Дистрибутери, наравно, треба да зараде, али 
цифре не смеју да буду астрономске. У протеклих осам 
месеци остварили смо велике уштеде, а у грађевинској 
опреми и материјалу, апаратима и лековима ушло је близу 
милион евра донација и поклона. Ускоро ће бити заврше-
не две операционе сале, са новом опремом, прави се ново 
одељење интензивне неге, са 14 кревета, које ће бити нај-
савременије опремљено. Уградили смо двадесетак клима 
на места где су најпотребније, како би пацијенти што ус-
пешније пребродили боравак у болници.

Успешна операција: Др Златибор Лончар са пацијентима који се опорављају Ургентни центар

Акција ГО Београд била је најмасовнија акција 
добровољног давања крви у августу

Хумано: Верољуб Арсић, шеф 
Посланичке групе СНС у Народној 

скупштини



ПОРУКЕ БРОЈА

„Руководим се логиком држава које су 
подигле економију и стандард грађана 
довођењем страних, образованих и 
стручних кадрова. Желим да наши људи 
од најбољих науче како се ради. На 
одређеним местима странци би више 
донели Србији, јер знају више од нас, и 
на њих не може да се врши политички 
притисак“.

Александар Вучић, председник СНС 
и први потпредседник Владе 

„Повезивањем пословних жена са 
министарствима, међународним 
институцијама и удружењима, 
нарочито са Саветом Европе за женско 
предузетништво у Бриселу, СНС је 
показала озбиљан приступ овој теми.“

Александра Томић, члан ГО СНС и 
народна посланица

„СНС свакодневно указује на 
централизацију градске власти у рукама 
градоначелника и повлашћен положај 
које уживају општине где је ДС на 
власти, као и на махинације са градским 
превозом.“

Александар Јовичић, потпредседник 
Извршног одбора СНС и шеф 
Одборничке групе у СГ Београд

„Ако успешно реализујемо преговоре 
са Министарством пољопривреде да 
се Новом Саду врати 60 хектара земље 
уз аутопут, стекле би се шансе за 
привлачење нових инвеститора, међу 
којима Икее и Лидла.“

Милош Вучевић, члан Председништва 
СНС и градоначелник Новог Сада

„Много је заинтересованих за 
инвестирање у врњачки туризам, 
енергетику и пољопривреду - из 
Азербејџана, Палестине, Турске, Италије, 
али и из Србије.“

Бобан Ђуровић, члан ГО СНС и 
председник Општине Врњачка Бања

„Трансплантација јетре није велика 
новина само за Ургентни центар, већ за 
целу државу, јер сада редовно радимо 
нешто што је била реткост у протеклих 
двадесетак година.“

Златибор Лончар, члан ГО СНС и 
директор Ургентног центра КЦС

„Врховни касациони суд је први пут, 
после 20 година, почео да спроводи 
програм посебног решавања предмета 
из виших судова, од којих неки и по 25 
година чекају на пресуду“.

Никола Селаковић, члан 
Председништва Српске напредне 
странке и министар правде
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ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Александар 
Вучић у посети 

Специјалној 
бригади Војске 

Србије у Панчеву

Увек са својим народом: Први потпредседник Владе на трибинама 
Маракане током утакмице између Црвене звезде и исландског ИБВ-а

Александар Вучић увек са својим народом




