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Драги пријатељи, 

Србија жели промене. Грађани су то недвос-
мислено показали и на прошлогодишњим из-
борима, и на свим изборима који су одржани 

ове године. Србија хоће промене и другачији рад, 
посебно тражи озбиљну и одговорну Владу. Са ре-
конструкцијом, коју смо извршили, Влада је добила 
нови ветар у леђа да настави да побеђује проблеме. 
Пред нама су нове тешке борбе, и то не само са на-
гомиланим економским проблемима, већ и против 
оних који би да зауставе напредак земље, који коче 
прогрес, и изазивају немир у људима, лажним ин-
формацијама и злонамерностима које пласирају.

Сетите се само како су нам говорили да смо ксено-
фоби, а сада, када смо ми рекли да ћемо довести 
странце да нам помогну да од Србије направимо 

модерну и уређену земљу, управо су исти ти скочили 
и у глас повикали – немојте странце да нам доводите!

Грађани сада одлично виде ко су прави ксенофоби, ко их је лагао да има пријатеље на 
свим меридијанима, ко им је замазивао очи говорећи да ће довести инвеститоре да 
уложе новац у нашу земљу, отворе фабрике, и покрену привреду. 
За разлику од њих, ми смо доказали да имамо пријатеље свугде у свету, и на истоку, 
и на западу, да смо спремни све да урадимо како би земља кренула напред, а грађани 
почели боље да живе. 

Када смо рекли да ћемо довести наше стручњаке из иностранства, стручне и угледне 
људе, који су наш најбољи изданак, поново су се злонамерници огласили и рекли да 
ни то не ваља, само због тога што смо ми то предложили. Једини разлог за такво пона-
шање је то што они који критикују, заправо, не желе да се Србија развија и напредује, 
већ желе да они буду на власти, у својим удобним фотељама, како би наставили да 
раде оно што су годинама радили – да се богате на рачун грађана и ове девастиране 
земље, наше Србије. 

Желим да им поручим да им Србија то више никада неће допустити. Пред нама је изу-
зетно важан период, и јако тешке, и болне реформе, које морамо предузети како бисмо 
преживели. Уверен сам да грађани схватају важност посла који радимо, и да ће пружи-
ти још јачу подршку Влади, посебно новим и младим министрима.

Грађане никада нисмо лагали, говорили смо истину, колико год болна она била. 
Наставићемо да, поштено и одговорно, водимо овај наш државни брод. И у будућ-
ности ћемо дати све од себе, радићемо даноноћно, бићемо марљивији него икада. И 
уверен сам да ћемо постићи неупоредиво веће резултате и успехе, у свим сферама 
друштвеног живота, него све владе до сада. 

До краја зиме завршићемо велики посао у спровођењу економских реформи, које 
подразумевају велике и тешке резове, како бисмо створили здраву и одрживу еконо-
мију. Нове мере, међу којима су смањење пореза на рад и реформа пензионог система, 
треба да сузбију сиву економију, подстакну запошљавање и олакшају долазак страних 
инвеститора. Ипак, најважнија реформа, која нам предстоји, јесте реформа наше свес-
ти и понашања.

Београд, септембар 2013.
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Реконструкција Владе Републике Србије је окончана, 
добили смо нове министре, и креће се у још одлуч-
нију битку за нормалну, модерну и успешну Србију. 
Циљ реконструкције био је да се направи Влада која 
ће бити боља од сваке претходне, од свих оних које су 

владале Србијом у последњих 20-25 година. Метафорична преч-
ка још једном је више постављена, а грађани Србије су препо-
знали ту врсту борбености и одговорности, пре свега, код првог 
потпредседника Владе, Александра Вучића. 

„Мотивација да ово урадимо била је жеља да се постигне што 
је могуће бољи резултат. Неке смо резултате већ постигли, али 
нисмо задовољни, и хоћемо да појачамо тим. Метафорично да 

кажем, играли смо Лигу Европе, али хоћемо да играмо Лигу шам-
пиона. Нећемо се ни тиме задовољити, ићи ћемо што је могуће 
даље. Никада нећемо рећи да смо задовољни, или презадовољ-
ни нашим резултатима, јер то не би било фер према грађанима, 
и они би знали да не можемо више. Желимо још боље резултате. 
Поносимо се тиме што хоћемо више, и што смо сами наметнули 
ту идеју. На почетку смо говорили о пролазним временима, а и 
сада ћемо, после извесног времена, подвући црту, и видети како 
је који министар радио“, истакао је Александар Вучић, председ-
ник Српске напредне странке и први потпредседник Владе Ср-
бије. 

Ствари се, по његовим речима, не покрећу лако са мртве та-

Мотивација да реконструишемо 
Владу била је жеља да се уради 
што је могуће више. Неке 
резултате смо већ постигли, 
али хоћемо да појачамо тим. 
Метафорично да кажем, играли 
смо Лигу Европе, али хоћемо 
да играмо Лигу шампиона. 
Никада нећемо рећи да смо 
задовољни, или презадовољни 
резултатима, јер то не би било 
фер према грађанима, и они би 
знали да не можемо више, каже 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, председник 
Српске напредне странке, и први 
потпредседник Владе, и поручује:

ЖЕЛИМО ЈОШ 
БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ

У ЖИЖИ
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чке, а нарочито је тешко постићи резултате у 
сфери економије. Нови људи у министарствима 
финансија и привреде, на челу са министрима 
Лазаром Крстићем и Сашом Радуловићем, уз 
помоћ и залагање свих, мораће да заврну рука-
ве и суоче се са тешким проблемима, међу који-
ма су висина дуга, нереструктурирана јавна 
предузећа, огроман број запослених у држав-
ној управи... Ако то будемо успели да победи-
мо, имамо велике шансе да постанемо једна од 
економски најјачих земаља у региону. 

Важно је рећи да нова Влада мора да штеди, 
али да не сме да се штеди на рачун социјално 
угрожених, већ на рачун оних који имају нај-
више, што ће обезбедити нова пореска рефор-
ма. Такође, нова Влада мораће да допринесе 
смањењу незапослености и убрзаном развоју 
Србије. Циљ је да се отпусти што је мање мо-
гуће људи, а да се направи, што је могуће више, 
здравих предузећа.

Раст извоза, стабилан динар
Током претходне године рада, Влада, чији је стожер Српска 

напредна странка, показала је да у земљи могу да се догоде зна-
чајни помаци на боље. Данас покривеност увоза извозом износи 
69,7 одсто, и први пут, у српској савременој историји, већа је од 
покривености у истом периоду претходне године, када је била 
57,8 одсто.

У време када је Демократска странка дошла на власт, 2008. го-
дине, незапосленост је била 14,8 одсто. За само четири године 
њихове власти, подигла се на највиши ниво незапослености у 
Европи, од чак 25,9 одсто. У овом тренутку, први пут после доста 
година, ниво незапослености у Србији смањен је на 24,3 одсто. 

„Данас, први пут после пет година, имамо заустављање рас-
та незапослености. И даље је без посла више од 750.000 људи, 
али је добро што је Влада успела да заустави ужасан тренд рас-
та незапослености. Пред нама је велики и тежак задатак да овај 
проценат спустимо испод 20, у наредне две године. Ако успемо, 
то би био изванредан резултат. Зато смо предузели фискалне 
реформе, правимо другачији амбијент, кроз формирање Канце-
ларије за брзе одговоре, убрзаћамо процес добијања дозвола. 

Упозорио сам нове министре 
да је теже него што изгледа

„Ко може да каже да Удовичић неће на најбољи на-
чин представљати нашу земљу? Ко може да каже да 
је Тасовац неуспешан у свом послу? Ко може да каже 
да Крстић, коме је Ђелић уручио други,од 240 пасо-
ша, није добар? Или да не ваља професор Гламочић, 
човек који је једини, на Пољопривредном факултету у 
Новом Саду, три пута за редом биран на ту катедру? 
То су људи који су дошли да покушају нешто да про-
мене, који су много ризиковали. Лично сам то рекао и 
Тасовцу, и Удовичићу, и Радуловићу, и Гламочићу, и 
Крстићу. Нисам морао да говорим Мировићу, Ружићу 
или Антићу, јер су они дуго у политици, и то знају. 
Рекао сам им да су ствари много теже него што им из-
гледа, да ће се наићи на неупоредиво већи отпор, него 
што могу да очекују. Али, ако имамо храбрости, енер-
гије и жеље, успећемо да земљу померимо напред“, 
истакао је Александар Вучић.

Стварањем таквог амбијента и довођењем инвеститора, имамо 
велику шансу да добар део азијских компанија, јапанских и ко-
рејских, о кинеским да и не говорим, привучемо у нашу земљу. 
У Србији се тешко живи, али држава није у рецесији. Имамо ин-
дустријски пораст и највећи раст извоза, у много претходних го-
дина. Највећа одговорност за финансијску презадуженост је на 
претходним владама, које су се задуживале по каматама од 8,3 
- 8,4 одсто, а ми сада морамо новац да нађемо по стопама од 1,5 
одсто, на 20-30 година, да бисмо могли да вратимо те камате, и 
уштедимо 200-300 милиона евра годишње. То је јако тешко, али 
мислим да на ствари не треба гледати као песимиста, потребно 
нам је мало више оптимизма, мало више вере у Владу. Потпуно 
сам сигуран да ће грађани Србије моћи да измере наше резулта-
те, а они морају да буду неупоредиво бољи и позитивнији, него 
што су били у годинама пре нас“, истакао је Вучић. 

Међу успехе Владе, предвођене напредњацима, током прет-
ходних годину дана, свакако се убраја доношење новог Закона о 
јавним набавкама, који би требало држави да уштеди 800 мили-
она евра. У априлу следеће године, када истиче годину дана од 
како је на снази, знаћемо његове тачне ефекте. Иначе, овај Закон 
добио је највише оцене и највеће похвале од Европске уније, Ев-
ропске комисије, ОЕБС-а, и Венецијанске комисије.

За годину дана укинуто је 19 агенција, а намера је била да се 

- Већ сада, за шест месеци 2013, 
имамо дупло више инвестиција 
него у целој претходној години, 
а тек у 2014. очекујемо највеће 
инвестиције и још видљивије 
резултате нашег рада. Требало би 
да нам стигну „Бош“, „Мерцедес“, 
„Азака“, „Таката“
(Александар Вучић)

- На ствари не треба гледати као песимиста, 
потребно нам је мало више оптимизма, мало више 
вере у Владу. Потпуно сам сигуран да ће грађани Србије 
моћи да измере наше резултате, а они морају да буду 
неупоредиво бољи и позитивнији, него што су били у 
годинама пре нас (Александар Вучић)

Примопредаја дужности: Александар Вучић са 
Небојшом Родићем, новим министром одбране
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Раст индустријске 
производње

 Индустријска производња у јулу 
2013. већа је за чак 12,5 одсто, у од-
носу на јул 2012. године, а у односу 
на просек 2012. године, већа је за 8,6 
одсто. 

 Индустријска производња, од ја-
нуара до јула 2013, у односу на исти 
период 2012. године, већа је за 5,4 
одсто. 

 Раст је забележен у 17 области, а 
пад у 11 области. 

 Највећи утицај на раст имали су 
производња моторних возила и при-
колица, производња деривата нафте, 
електричне енергије, основних фар-
мацеутских производа, хемикалија и 
хемијских производа.

 Пад цена у јулу 2013. године, у од-
носу на претходни месец, забележен 
је у групама хране и безалкохолних 
пића за чак 4,2 одсто, а одеће и 
обуће 0,4 одсто, док је највећи раст 
цена забележен у групама рекре-
ације и култура – 5,9 одсто, алкохол-
на пића и дуван – три одсто.

укине много више. Међутим, из ЕУ су тражили да се врате три 
агенције, тако да сада имамо 16 мање безначајних, непостојећих 
агенција, које су служиле за удомљавање кадрова бивше вла-
сти. А колике су биле размере партијског запошљавања, за вре-
ме владавине ДС-а, најбоље говори податак да је 2000. године, 
када су ушли у републичку власт, она имала 9.870 запослених, а 
да је 2012. било чак 28.914 запослених у државној управи. Чак 
19.000 људи запослили су у администрацији, на рачун пореских 
обвезника Републике Србије! 

Данас имамо стабилну валуту и, први пут у савременој српској 
историји, динар дуже од годину дана добро стоји. Иако малици-
озни критизери говоре да ствари поскупљују много више него 
раније, очекује се инфлација мања од пет одсто (сетимо се да је 
прошле године била 13 одсто). 

„Већ сада, за шест месеци 2013, имамо дупло више инвести-
ција, него у целој претходној години, а тек у 2014. очекујемо 
највеће инвестиције и још видљивије резултате нашег рада. 
Требало би да нам стигну „Бош“, „Мерцедес“, „Азака“ и „Така-
та“, истиче Александар Вучић. 

Помаци у истрагама 
Велики помаци учињени су и по питању најтежих кривичних 

дела – решено је чак 87,5 одсто. Иако се опозиција служи под-
метањем и најбезочније обмањује грађане Србије причом да није 
подигнута ниједна оптужница, истина је сасвим другачија – за 
само годину дана, од 1. августа 2012. до 31. јула 2013, подигнуто 
је 180 оптужница, од којих је потврђено 117, што је, по званичном 
извештају Тужилаштва за организовани криминал, највећи број 
оптужница у сфери организованог криминала у односу на све 
претходне године. За годину дана донете су првостепене пресу-
де против 254 лица, од тога 204 осуђујуће. 

„Што се тиче истрага, све ће бити истражено. Код нас 
нема заштићених. Биће истражено све против Вучића, про-
тив Дачића, али и против свемогућег и најбогатијег, једног 
од најбогатијих тајкуна у овој земљи, Драгана Ђиласа. То 
је најпоштеније што може да се уради, да се нико не крије 
ни иза кога, нити да се крије иза свог богатства“, каже први 
потпредседник Владе. 

И на међународном плану остварени су одлични резултати. 
Данас Србија има најбоље могуће односе са ЕУ, као и са многим 
земљама које нису у ЕУ. Имамо најбољу сарадњу, у својој савре-
меној политичкој историји, са Руском Федерацијом, Народном 

Републиком Кином, 
са многим земљама 
арапског света, из 
Азије и Африке, са 
неарапским земља-
ма на тим континен-
тима, као и са Ла-
тинском Америком. 
Тим земљама извозимо своје производе, добра и услуге. 

„Не водимо слепу, кратковиду политику, у којој имамо идоло-
поклонички однос према ЕУ, а да ништа друго око себе не ви-
димо, напротив. Али, истина је да данас много више зависимо 
од ЕУ, него што смо зависили пре 10-15 година. Без приклањања 
Европској унији, нећемо добити ни позајмице од Светске банке, 
или ММФ-а, од којег очекујемо 250 милиона евра, у року од три 
месеца, са најнижом могућом каматном стопом, да не бисмо узи-
мали кредите од 8,3-8,4 одсто, као што су радиле раније владе“, 
поручује Вучић.

Србија данас, како каже први потпредседник Владе, има неу-
поредиво бољу међународно-правну и политичку позицију, него 
што је имала пре годину дана. Наша држава је поштовани члан 
међународне заједнице. То је резултат политике, која је поста-
вљена пре годину дана. Сетимо се само како су највиши званич-
ници ЕУ, САД и Руске Федерације, на конференцијама за новина-
ре у Београду, говорили да је ово Влада са којом имају најбољу 
могућу комуникацију до сада. Очекујемо и председника Путина, 
у децембру, на отварању радова „Јужног тока“ у Републици Ср-
бији. Такву врсту сарадње имамо и са Народном Републиком Ки-
ном, Уједињеним Емиратима и са многим другим земљама. 

„Имамо довољно знања, капацитета и снаге да земљу извла-
чимо из кризе. Наша држава јесте у тешком стању, али нисмо нај-
гора земља, нити смо без шансе. Зато морамо да мењамо себе, 
и своје понашање, да уведемо у потпуности правила система. 
Мора да се ствара здрава држава, као што смо оздравили ЈАТ, 
који је годишње губио 38 милиона евра, а који је сада наш на-
ционални авио понос. Желимо да правимо здрав систем, а не да 
одржавамо болестан, који ће на сламчицу да умире, полако, али 
сигурно. Морамо да покажемо да можемо да се понашамо дру-
гачије, одговорније. Хоћу да умирим и грађане Србије. Истина 
је да ситуација није лака, али Србија зна куда иде. Србија иде 
добрим смером, и на том путу не могу да је зауставе они који 
мисле да је једино важно да се дочепају фотеља. Уверен сам да 
ће овај тим Владе Србије направити велики резултат“, закључује 
Александар Вучић.

Александар Вучић у Народној скупштини, после избора 
11 нових министара Владе Србије



СНС КРОЗ СРБИЈУ

6  |  СНС ИНФОРМАТОР 6/2013

представљамо       ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУг

Површина: 2.769 км2

Општине: 
Лесковац, Лебане, 

Власотинце, Бојник, 
Медвеђа, Црна Трава

Број становника: 
255.011
Седиште: 
Лесковац, највеће 

насеље на југу Србије

СНС је на власти у општинама 
Лесковац, Лебане, Бојник

Саобраћај

Лесковац је на коридору међу-
народних возова, који из Европе 
путују до Скопља, Солуна и Атине. 
Најзначајнији друмски пут је Е75, 
који спаја мађарску и македонску 
границу. 

пољопривреда и лака 
индустрија

Пољопривреда је основна при-
вредна грана. Од укупне површине 
неизграђеног земљишта, 70 одсто 
је обрадиво, а остало су пашњаци 
и шуме. Највише има воћњака, ви-
нограда и повртњака, а заступље-
ни су говедарство, свињарство и 
живинарство. Доминантне су хе-
мијска, прехрамбена, текстилна и 
дрвно-прерађивачка индустрија.

ЛЕСКОВАц

Две милијарде наслеђених дугова
Од укупно 75 одборника, колико има СГ Лесковца, коалиција која је на вла-

сти броји 48 одборника, од којих је 19 из СНС. Највећи проблем града је не-
запосленост, на евиденцији Националне службе за запошљавање је 23.114 не-
запослених радно способних грађана, а имамо и велики број неуспешно спро-
ведених приватизација. Од претходне власти наслеђени су велики дугови и 
минус у буџету Града већи од две милијарде динара. У институцијама, у који-
ма су запослени наши људи, интенција градоначелника Лесковца и председ-
ника ГО СНС Лесковац, др Горана Цветановића, је максимална ангажованост, 
упорност и непрестани рад, како би се, и поред огромних тешкоћа, решавали 
проблеми града и грађана.

Град Лесковац обезбедио је услове 
за наставак радова на изградњи 
Централног постројења за пре-

чишћавање отпадних вода. Очекује 
се да Министарство грађевине и ур-
банизма изда Главну грађевинску доз-
волу, за прву фазу пројекта изградње, 
вредну девет милиона евра. Средства 
обезбеђује ЕУ, из ИПА фондова, а Град 
учествује са 650.000 евра. Када по-
стројење буде завршено, очекује се 
крајем 2015. године, Лесковац ће се 
придружити групи малобројних гра-
дова у Србији који отпадну воду тре-
тирају по највишим европским стан-
дардима. Кроз село Богојевца, ношена 
реком Ветерницом, протиче сва отпад-
на вода из Лесковца, а изградњом по-
стројења за пречишћавање решио би 
се велики проблем мештана у 24 села.

Градоначелник Лесковца, Горан 

Цветановић, каже да је локална са-
моуправа испунила све обавезе из 
Писма о ангажовању, постројење је 
опремљено комуналном инфраструк-
туром, а пољопривредно земљиште 
конвертовано у грађевинско, за шта је 
из градског буџета издвојено пет ми-
лиона динара. На самој обали Јужне 
Мораве, Град Лесковац је већ изградио 
градски и индустријски колектор. За 
инвестицију, вредну више од 24 мили-
она евра, ЕУ је издвојила преко девет 
милиона евра. Захваљујући највећој 
холандској донацији нашој земљи, од 
готово осам милиона евра, биће из-
грађена и канализациона мрежа, дуга 
88 километара. Када постројење буде 
завршено, 800 литара канализационе 
и отпадне воде у секунди, одлазиће у 
Јужну Мораву потпуно пречишћено, 
малтене као питка вода.

пречишћавање отпадних вода

Лесковац

Цветановић
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Роштиљијада привлачи туристе

Лесковац је погодан за развој туризма јер је окружен чистом природом, језе-
рима, излетиштима, ловиштима, рекама и бањама. Роштиљијада је постала 
бренд по коме се град препознаје ван граница Србије. Манифестацију, за се-

дам дана трајања, посети више од пола милиона гостију. Ове године, Роштиљијаду 
је отворио председник Народне скупштине, Небојша Стефановић, и истакао да је 
Србија поносна што има овако значајну туристичко-гастрономску манифестацију, 
једну од највећих у Европи, која подсећа на Октобар фест у Минхену. Посебна 
атракција била је прављење највеће пљескавице на свету, тешке више од 50 кило-
грама. Само из Бугарске имали смо око 2.000 гостију, а организоване групе дошле 
су из Словеније, Хрватске, Македоније.

представљамо       ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУг

Напредњаци раде
Градски Одбор СНС Лесковац бележи 
константни прилив нових чланова, 
тако да је од 1. маја до 31. јула странци 
приступило 560 грађана. Стално ор-
ганизујемо акције у којима помажемо 
суграђанима. Почетком маја делили смо 
ускршња јаја у централном градском 
парку, 20. јула, у просторијама Град-
ског одбора добровољно смо дали крв, 
у сарадњи са Одељењем трансфузије 
Лесковачког болничког центра.

Свим породиљама редовно се исплаћује једнократна помоћ 
за сваку рођену бебу. Од кад су напредњаци на челу Града, за 
те намене издвојено је 12 милиона динара. За породиље које 
не раде, по први пут даје се 20.000 динара, а за оне у радном 
односу по 10.000 динара. Мајка, која је недавно на свет донела 
тројке, добиће и додатну помоћ Града, у виду најнеопходнијих 
кућних апарата, које ова скромна породица не поседује. Ранија 
градска власт, на челу са ДС-ом, и поред законске обавезе, од 
2009. до 2012. није издвајала новац за породиље, због чега је са-
дашња власт уплатила пет милиона динара на рачуне мајки које 
су се породиле у мандату претходне коалиције. У Лесковцу ради 
Специјална болница за вантелесну оплодњу „Спебо Медикал“, 
светски признатог генетичара, др Миодрага Стојковића, који 
се, пре осам година, вратио у свој родни град, на иницијативу 
градоначелника Цветановића, који је у то време био председник 
СО Лесковац. Град је финансијски помогао да клиника почне да 
ради и решава проблеме више од 200.000 породица које су има-
ле проблем са неплодношћу.

помоћ за породиље
посао за најбоље студенте

Педесетак свршених студената, са про-
секом изнад девет, почетком септембра 
обавиће стручну праксу у некој од град-
ских управа или предузећа. За те намене 
из градске касе, издвојено је 22 милиона 
динара. Реч је о програму који је прет-
ходних година реализован у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање. 
Пошто је ове године изостала финан-
сијска подршка Националне службе, од-
лучили смо да сами издвојимо средства 
и покушамо да најбоље стручњаке задр-
жимо у Лесковцу. Из буџета је обезбеђено 
и осам милиона динара за самозапошља-
вање, како би 50 предузетника добило по 
160.000 динара за покретање бизниса. 
Десет милиона динара из градске касе 
биће усмерено и за јавне радове, како би 
град био чистији и уређенији.

Субвенције за 
пољопривреднике

Агенција за ло-
кални економски 
развој помаже 
пољопривредним 
произвођачима, 
којих је сваке го-
дине све више, 
бројним субвен-
цијама, чији је циљ 

модернизација и 
повећање производње. Из буџета Града из-
двојено је пет одсто укупних средстава, од-
носно 180 милиона динара. Обрађено је око 
1.500 захтева пољопривредника за неколико 
подстицајних програма. Градоначелник Цве-
тановић и директор Управе за пољопривред-
но земљиште Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, Зоран Кнежевић, 
потписали су 23. августа уговор о исплати 
бесповратних средстава за ревитализацију 
пољских путева на територији Лесковца. За 
уређење 73.589 квадратних метара пољских 
путева, Министарство ће исплатити више од 
пет милиона динара, а Град ће издвојити 7,9 
милиона динара.

Председник 
Народне 

скупштине, 
Небојша 

Стефановић, 
свечано је отворио 

Роштиљијаду

Октобар фест на наш начин
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производња намештаја 
и развој воћарства
Срђан Живковић, први помоћник председника Општине задужен 
за економски развој, остварује контакте са ресорним министар-
ствима, а недавно су домаћи инвеститори посетили запуштену 
индустрију „Први мај“, где би требало да уложе капитал и почну 
производњу намештаја крајем године. У плану је отварање 200 
нових радних места. При крају су и разговори са инвеститором 
заинтересованим за оживљавање комбината „Аграр“, који би тре-
бало да постане окосница пољопривредне производње на југу Ср-
бије. Живковић је, испред Општине Лебане, потписао Споразум 
о сарадњи и унапређењу воћарства, заједно са представницима 
општина Лесковац, Лебане и Мерошина. Интензивно се ради и на 
решавању проблема водоснабдевања општине Лебане.

БОЈНИК

Чишћење реке и сеоског гробља
ОО СНС Бојник био је ангажован на промоцији Српске 

напредне странке и што бољем приближавању грађанима 
наших идеја и порука. Напредњаци, на челу са председни-
ком Општине, Иваном Стојановићем, чистили су запуштено 
сеоско гробље у МЗ Драговац и корито Пусте Реке од плас-
тичне амбалаже.

Курсеви о меду 
и лековитом биљу

Трудимо се да, ионако мала, сред-
ства из буџета намењена пољопривре-
ди, искористимо и ставимо на располагање пољопривредницима 
како би се зауставило пустошење села, што због миграција, што 
због умирања старачког становништва. Више пута организовали 
смо, у већим сеоским срединама, курсеве о могућности организо-
ване производње меда и бербе лековитог биља, јер су ови произ-
води из наших крајева веома здрави, а и помогли би материјално 
стање становништва.

Напредњаци на 
локалној телевизији

Гости локалне телевизије Царичин град били су многи функци-
онери СНС, међу којима су Томислав Николић, Милан Бачевић, 
Милован Дрецун, Владимир Цвијан, Никола Селаковић, Драган 
Стевановић, Предраг Перуничић, Јоргованка Табаковић, Горан 
Цветановић... Нове просторије телевизије отворио је Предраг  
Микић, саветник председника Републике, Томислава Николића.

ОО СНС Лебане тренутно броји више од 2.000 чланова и тај 
број расте. Залажемо се да што више младих приступи Странци. 
Председник ОО СНС Лебане, Срђан Живковић, и економски тим 
имају спремне пројекте у области оживљавања аграра и инвес-
тиција у области инфраструктуре, културе и спорта. Захваљујући 
Живковићевој иницијативи и великој помоћи Драгана Стевано-

вића, државног секретара 
у Министарству за реги-
онални развој и локалну 
самоуправу, реконструи-
сане су две здравствене 
амбуланте у брдско-пла-
нинском делу Општине, 
у селима Слишане и Пре-
копчелица. Интензивно 
се ради на унапређењу 
спорта и физичке култу-
ре у школама, уз подршку  
Министарства омладине и 
спорта, и државног секре-

тара, напредњака Предра-
га Перуничића, који је недавно посетио Лебане. ОО СНС Леба-
не труди се да помогне социјално угроженим породицама, због 
чега смо недавно били у ромском насељу Солидарност. Интен-
зивно радимо на очувању животне средине и уклањању дивљих 
депонија са локалитета Царичин град.

ЛЕБАНЕ

Две здравствене амбуланте

МЕДВЕЂА Системска корупција
Општина Медвеђа једна је од најнеразвијенијих у Србији, 

са сталном миграцијом и српског, и албанског становништва, 
ка великим центрима у земљи и иностранству. Главна и 
најважнија активност ОО СНС Медвеђа је борба против сис-
темске корупције, која већ годинама дави овај крај. Корис-
тећи се општинским ресурсима и новцем, као и сиромаштвом 
грађана, председник Општине прети, прогања, шаље инспек-
ције, отпушта чланове и симпатизере СНС, јавно се хвалећи 
да му нико ништа не може због веза које је стекао у полицији 
и правосуђу. Само једна кривична пријава, од стране Поли-
цијске управе у Лесковцу, терети га за злоупотребу више од 
77 милиона динара.

Заустављен развој
Окосница развоја Општине били су Сијаринска Бања и 

рудник олова, цинка, сребра и злата, у месту Леце. Развој 
Сијаринске Бање заустављен је кроз неколико крупних мал-
верзација, а рудник Леце је од 2008. у већинском власништву 
приватника, тако да Општина готово да нема корист од ње-
говог рада, иако је производња неколико пута увећана.

Посета активиста СНС 
ромском насељу

Председник Томислав Николић у посети 
телевизији Царичин град
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пројекат Спортско-
рекреативног 
центра
Српска напредна странка активно учес-
твује у решавању проблема везаних за 
спорт, тако смо активности усмерили и у 
израду пројекта будућег Спортско-рекре-
ативног центра, поред реке Власине. По-
моћник председника за спорт, др Драган 
Спасић, преузео је на себе да овај капи-
тални пројекат презентује министарст-
вима, како би се обезбедила средства за 
његову реализацију.

ВЛАСОТИНЦЕ

помоћ за репрезентативца 
у брзом ходању

Локална самоуправа помогла је са 80.000 ди-
нара одлазак на Светско првенство у Москви, 
Предрага Филиповића, државног репрезента-
тивца у брзом ходању.
„Предраг годинама успешно представља и Ср-
бију, и Власотинце, а локална самоуправа се 
труди да му помогне колико је у њеној моћи“, 
рекао је, у то време помоћник председника 
Општине Власотинце за спорт и омладину, а 
данас директор Дома здравља, напредњак др 
Драган Спасић. Додао је да постоје објектив-
не и субјективне тешкоће, које прате локалну 
самоуправу у обезбеђивању бољег третмана 
спортиста, и најавио бољу организацију, по 
којој ће о спорту одлучивати спортисти.

Захваљујући ангажовању ОО СНС Власотинце и 
сарадњи са београдском Високом пословном шко-
лом струковних студија, Техничкој школи у Власо-
тинцу обезбеђена је донација од око стотину књига 
из области економије, рачуноводства, менаџмента, 
маркетинга, страних језика, математике, статистике 
и економике. Обогаћивању библиотечке грађе вла-
сотиначкој школи посебно је допринео професор др 
Љубиша Стојмировић, члан Извршног одбора СНС 
и народни посланик у Народној скупштини. Дона-
цију је уручио др Драган Спасић, председник власо-
тиначких напредњака.

Велики одзив 
за давање крви

ОО СНС Власотинце организовао је 
хуманитарну акцију добровољног да-
вања крви.  Данијела Васић, из Службе за 
трансфузију крви Лесковац, истакла је да 
су чланови СНС-а схватили да је давање 
крви друштвена и морална обавеза и при-
вилегија здравих, о чему говори одличан 
одзив чланова, далеко већи него у доса-
дашњим акцијама.

Одржан 28. Вински бал
Традиционална привредна, туристичка и културна мани-
фестација “Вински бал 2013.” организована је 22. и 23. ав-
густа, 28. пут за редом. На штандовима су се служила стара 
и помало заборављена јела, која су наше баке припремале 
за раднике, који су брали грожђе на стотинама хектара вла-
сотиначких винограда. Организовано је такмичење у брзом 
испијању шприцера, проглашени су најбољи винари и ви-
ноградари за ову годину, а током финалне вечери Винског 
бала изабрана је и најлепша девојка. 

Донација средњошколцима

цРНА ТРАВА      Борба за опстанак
Црна Трава је најмања општина у Србији по броју становника, а најстарија општина 
у Европи по старосној структури становништва. ОО СНС Црна Трава одлично 
сарађује са Црнотравцима који живе ван нашег места и заједнички се трудимо да 
спасимо овај крај од нестанка и заборава. Руководство СНС у Црној Трави сваке 
године инсистира да се укључе надлежне службе и да се спречи брање боровница 
„чешљевима“, чиме се биљке оштећују и уништавају. На Сабору печалбара и 
неимара, ОО СНС Црна Трава учествовао је 
у спортским активностима, а представили 
смо и план за даљи рад Општинског одбора. 
Помогли смо у организацији обележавања 
стогодишњице битке и велике победе српске 
војске над Бугарима, у Другом балканском 
рату. Подржали смо  пројекат „Млади у акцији 
за будућност“, коју спроводи Општина Црна 
Трава, а финансира Министарство омладине 
и спорта.

Активисти СНС 
у Власотинцу 

организовали су акције 
током целог лета

Светковина виноградара

Напредњак др Драган Спасић
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Новом министру регионалног развоја и локалне 
самоуправе, у реконструисаној Влади Србије, на-
предњаку Игору Мировићу, већ је прва седница 
Владе, улила наду да ће се радити са пуно енер-

гије на економском опоравку, оздрављењу предузећа и ре-
структурирању јавних финансија. Већ је почео, како каже, 
да анализира стање у области за коју је задужен, какав је 
однос државе према локалној самоуправи и да ли постоје 
неке слабости, а најављује да би ускоро могла да се очекују 
и законска решења, попут новог закона о локалној самоу-
прави. 

- Од реконструисане Владе очекујем нову енергију и 
јасно исказивање приоритета у реорганизацији јавних 
финансија, привреде и економије уопште, што је главни и 
основни интерес грађана Републике Србије. У првој годи-
ни мандата, након избора 2012. године, снажном акцијом 
Владе, заустављени су негативни економски трендови, а 
до краја мандата ове Владе очекујем раст свих економских 
показатеља.

Шта ће бити Ваши први задаци на месту министра за 
регионални развој и локалну самоуправу?

- Анализа досадашњег рада Министарства и једнакоме-
ран приступ развојним пројектима у општинама и градо-
вима, без обзира на то ко чини власт у појединој општини 
или граду. Настојаћу да, са својим сарадницима, обиђем 
што већи број општина и градова, посебно оне најнераз-
вијеније, и покушам да утичем на подстицање развојних 
пројеката.

Шта би требало да се уради да би се сваки део Србије 
равномерно развијао, и да ли је то уопште могуће?

- Неопходне су подстицајне мере, едукација админи-
страције у локалним самоуправама и јасан национални 
план, који ће омогућити привлачење инвеститора у те 
крајеве, што ће повећати запосленост и омогућити бржи 
развој. 

Да ли су у претходном периоду средства из буџета 
равномерно распоређивана свим окрузима и градовима 
Србије или је, ипак, било привилегованих?

Неће више бити     привилегованих

Постоје добро организоване 
локалне самоуправе, са 
снажним комерцијалним 
духом, као и оне које чекају 
да им све падне са неба. Прве 
ћемо подстицати, а друге 
мотивисати и подстицати

ИГОР МИРОВИЋ, министар 
регионалног развоја и 
локалне самоуправе, 
каже да су неопходне 

подстицајне мере, 
едукација администрације 
у локалним самоуправама 

и јасан национални 
план, који ће омогућити 

привлачење инвеститора у 
те крајеве, што ће повећати 

запосленост и омогућити 
бржи развој
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Неће више бити     привилегованих
- Било је привилегованих, и то желим да избегнем по 

сваку цену. Подстицаје ћемо реализовати само на основу 
критеријума и на основу процене снаге којом подстицаји 
могу да индукују ефекте као што су запошљавање, већа 
просечна примања и повећање атрактивности општина и 
округа. 

Стално се прича о страху локалних власти да ће по-
реска реформа скратити њихове развојне буџете. Ко-
лико се води рачуна о томе?

- Најважније је да локалне власти пођу од себе и орга-
низују локалну администрацију на принципима најнижих 
могућих трошкова и, истовремено, максималне ефикас-
ности. Тек када то ураде, квалификују се за критику, и 
анализу система јавних финансија. 

Колико су локалне самоуправе свесне да саме морају 
да се ангажују и да побољшавају пословни амбијент, 
како би привукли инвеститоре и отворили нова радна 
места? 

- Постоје добро организоване локалне самоуправе, са 

снажним комерцијалним духом, као и оне које чекају да 
им све падне са неба. Прве ћемо подстицати, а друге мо-
тивисати и подстицати. 

Да ли очекујете успешну сарадњу са покрајинском ад-
министрацијом Војводине?

- Сарадња са покрајинском администрацијом реализо-
ваће се на конкретним пројектима. Политичке разлике ос-
тају присутне, а заједничко учешће у великим пројектима 
нико не сме да доведе у питање. Грађани траже конкретне 
резултате, а не јалове расправе. 

Чини се да ова, некад најразвијенија, регија, сада 
постаје све сиромашнија. Колика је одговорност 
покрајинске власти за такво стање?

- Одговорност је несумњиво велика, јер је покрајинска 
власт на сцени већ 13 година, а републичка, предвођена 
Српском напредном странком, тек 13 месеци. Без обзира 
на ту чињеницу, Војводина мора бити у центру пажње 
свих нивоа власти, јер поседује огромне ресурсе, који су 
значајни за развој читаве Србије.

Одговорност администрације АП Војводине је велика, јер 
је покрајинска власт на сцени већ 13 година, а републичка, 
предвођена СНС-ом, тек 13 месеци. Без обзира на ту чињеницу, 
Војводина мора бити у центру пажње свих нивоа власти, јер 
поседује огромне ресурсе, који су значајни за развој читаве Србије
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Напредњак Благоје Спасковски, дипломира-
ни инжењер рударства и генерални директор 
РТБ Бор, може се похвалити каријером дугом 
четири деценије. Готово комплетан радни век 
провео је на руководећим местима у овој фир-

ми, која запошљава више од 5.000 радника, и која је мотор 
привредног развоја региона. 

Имате богату и професионалну, и политичку каријеру. 
Који разлози су Вас навели да се прикључите Српској на-
предној странци?  

- Мени је сада четрдесета година радног стажа, управо 
онолико колико је просечна старост чланова Српске на-
предне странке. У 100 година, само једном инжењеру пође 
за руком да отвори рудник, а ја сам их отворио девет. Без 
имало скромности, себе сматрам успешним међу инжење-
рима, а успешни иду уз успешне. Политика СНС-а, коју на 
плану помирења са комшијама и трасирању пута ка Европ-
ској унији, воде председник државе, господин Николић, и 
први потпредседник Владе, господин Вучић, даје изузетне 
резултате. Не могу сакрити ни ово друго, да у лику госпо-
дина Вучића видим себе кад сам имао 40 година. А, упра-
во од њега на унутрашњем плану, на плану економије и 
отварања нових радних места и бољем стандарду грађана, 
очекујем много. А онда, не можете само очекивати, већ се 
морате ангажовати и дати свој допринос. Спреман сам да 
то учиним.

Да ли ће се изградња фабрике сумпорне киселине и ре-

конструкција топионице завршити на време, као што је 
планирано, 2014? 

- Ако кренемо од тога да у свету није изграђена ниједна 
топионица за мање од четири до пет година, онда је рок 
од три године, који смо ми одредили, за сваку похвалу. За 
похвалу је посебно подршка чланова Владе РС, управо из 
странке којој припадам. Не могу да не поменем да је госпођа 
Зорана Михајловић, министар енергетике, развоја и зашти-
те животне средине, у периоду од 58 дана, била у Бору че-
тири пута, а господин Александар Вучић, за то исто време, 
два пута. Све то само је са једним циљем – да пројекат буде 
што пре готов. Волео бих да свако, ко може, дође у Бор и 
посети градилиште. Импресиван је утисак да, у сваком тре-
нутку, можете видети 350–400 радника „Енергопројекта“ и 
других. Допустите ми да споменем гувернера, госпођу Јор-
гованку Табаковић, господина Николу Петровића (директо-
ра „ЕМС“-а) и професора Банета Ивковића, са Грађевинског 
факултета из Београда, који ми пуно помажу. Значи, одго-
вор на питање је: постројење ће бити готово 2014. године.

Шта изградња ових постројења значи за РТБ Бор? 
- Изградња ових постројења значи да ће РТБ, већ у 2015. 

години, из сопствених сировина, произвести око 80.000 
тона црвеног метала и око 2,2 тоне злата. Са новом техно-
логијом топљења добијаће се, само зато што је боља, до-
датних 35 милиона долара, којима се могу отплаћивати го-
дишњи ануитети (рате за кредите), а при томе остаје још пет 
милиона долара.

- Добили смо гаранције Скупштине Србије за 
повлачење кредита за Пројекат нове 
топионице, а сада добијамо и подршку за 
обезбеђење кредита за завршетак започетих 
пројеката. Морамо се одужити држави тако 
што ћемо наше прерађивачке капацитете 
попуњавати сопственим сировинама 
и отварати нова радна места. Уместо 
катода, извозиће се производи вишег нивоа 
прераде, на пример бакарна жица, лак жица, 
каблови, легуре, производи од злата и сребра 
Златаре Мајданпек, производи Ваљаонице 
бакра Севојно, Новкабла...

РТБ Бор биће мотор 
развоја целе Србије
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Развијаћемо туризам 
у источној Србији
Да ли имате још неке планове за будућност?
- Пошто се источна Србија дефинитивно про-
будила, моје је да дам свој максимални допри-
нос на развијању инфраструктуре СНС-а, али 
не празном причом ,већ отварањем нових 
радних места и побољшањем квалитета жи-
вота грађана. Група страних стручњака, и ја 
са њима, креће Србијом са циљем едукације 
људи да  рударство није загађивач и да се не 
плаше од рудника бората, никла, литијума и 
др. Бор је прелеп, пун зеленила, прелепе око-
лине, са РТБ-овим хотелом на Борском језеру 
(са четири звездице), Злотском и Рајковом 
пећином, зоо-вртом и многим другим интере-
сантним садржајима. Зато је план да туризам, 
поред рударства, буде друга развојна грана 
будућности. Добродошли у град Бор.

Да ли ће се отварати нова налазишта, с обзиром на то 
да није искоришћена ни половина ресурса, да бакар може 
да се ескплоатише још пола века? 

- Данас у РТБ Бор, у Бору и Мајданпеку, има резерви руде 
око 1,35 милијарди тона и 160 тона злата. Боље речено, оно-
лико колико је за 110 година рада откопано. Значи, ми у на-
редних 110 година имамо сигурност. Убеђен сам, и уверавам 
вас, да ће бити откривено још најмање толико рудног бо-
гатства. Ми се управо, сада након куповине бушилица које 
буше до 3.250 метара дубине, бавимо истраживањима руде 
бакра и злата на већим дубинама. 

Говорило се о новим рудницима Церово примарно и Кри-
вељски камен, као и о новим рудним телима у подземном 
лежишту Јама... Колико отварање нових рудника доноси 
РТБ Бор? Колико би се повећала количина ископане руде го-
дишње, колико новца би то донело фирми и целој Србији?

- РТБ Бор се припрема за отварање рудника Церово При-
марно, са око 335 милиона тона руде. Након отварања Церо-
ва, лежишта Борска река у Јами, и Јужног Ревира у Мајданпе-
ку, доћи ћемо до 80.000 тона бакра. РТБ Бор је 2008. године 
имао губитак од 48 милиона долара, 2009. година је годи-
на консолидације, 2010. остварена је добит од 36 милиона 
долара, 2011. године добит од 41 милиона долара, а 2012. 
године 56 милиона долара добит је из текућег пословања. 
Наш „кеш-флоу“ 2011 – 2021. показује да ће за наредних 10 
година, након отплате свих кредита, нама, односно држави 
Србији, остати 1,1 милијарда дола-
ра. У овај износ нису укључени по-
рези и доприноси, које ми редовно 
плаћамо уназад 3,5 године. РТБ 
Бор месечно у буџет Србије, по ос-
нову пореза и доприноса, уплаћује 
2,5 милиона евра, колико издваја и 
за електричну енергију, а за нафту 
даје око 300 милиона динара ме-
сечно итд.

Колико злата и сребра има у 
рудницима? Да  ли су ту планира-
не неке иновације?

- Наша руда је сиромашна зла-
том, али захваљујући преради ве-
лике количине руде, у овој години 
биће произведено око једне тоне и 
сто килограма злата. Захваљујући 
инвестицијама од 80 милиона евра 

(из сопствених средстава), у руднике и флотације и примене 
нових реагенаса, односно повећањем искоришћења, оче-
кујемо више од 100 килограма злата годишње.

Колико РТБ Бор улаже у заштиту животне средине, и 
шта је до сада конкретно урађено?

- Године 2008. загађење сумпор-диоксидом било је два 
пута веће, но, након ревитализације мокрих филтера, која 
је извршена 2009. године, то више није тако. Ако се нечим 
можемо похвалити, и Министарство заштите животне сре-
дине и ми, онда је то највећим еколошким пројектом на Бал-
кану – изградњом нове фабрике сумпорне киселине, која ће 
коштати више од  100 милиона долара. Важно је рећи да се 
кретањем ове фабрике добија  400.000 тона сумпорне ки-
селине годишње, за хемијску индустрију, и нарочито произ-
водњу вештачког ђубрива за домаће тржиште и извоз. А још 
важније од тога је да грађани Бора и мештани околних села 
добијају небо, онакво какво је било 1903. године, пре почет-
ка рада топионице. 

Колико РТБ Бора запошљава људи, колике су просечне 
плате, и шта ова фирма значи за Источну Србију, али и за 
целу државу?

- РТБ Бор, у овом тренутку, запошљава 5.200 радника, са 
просечним нето примањима од 70.000 динара. Као такав, 
представља стожер развоја источне, а од 2015. године и 
целе Србије. Ми не можемо само тражити и добијати по-
моћ од државе. РТБ, додуше, није добио ниједан цент суб-

венција у последње четири годи-
не, али је зато добијена гаранција 
Скупштине Србије за повлачење 
кредита за Пројекат нове топио-
нице, а у овом тренутку добијамо 
подршку за обезбеђење кредита 
за завршетак започетих проје-
ката. И зато се морамо одужити 
држави, тако што ћемо наше пре-
рађивачке капацитете попуњава-
ти сопственим сировинама и от-
варати нова радна места. Уместо 
катода, извозиће се производи 
вишег нивоа прераде, на пример 
бакарна жица, лак жица, кабло-
ви, легуре, производи од злата и 
сребра Златаре Мајданпек, про-
изводи Ваљаонице бакра Севојно, 
Новкабла и др.

Вађење руде са Кривељског копа
Борска ливница
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Краљево
Реплика средњовековног града

У Скупштини Града 
представљен је идејни 
пројекат Краљевгра-
да, реплике средњо-
вековног града, у 
оквиру којег је пред-
виђена изградња 
цркве, музеја, хотела, 
тржнице, конферен-

цијске сале. Пројекат 
локалну самоуправу не би коштао ни динар, 
јер би га финансирали страни инвеститори, 
а његов идејни творац је напредњак Небој-
ша Симовић.

Шефица Одборничке групе СНС у СГ 
Краљева, Маја Даниловић, рекла је да ће 
ГО СНС Краљево предложити кадровске 

промене у локалној управи, не због незадо-
вољства радом чланова, већ зато што на тим 
местима може да се ради боље. Председник 
ГО СНС и народни посланик, Зоран Боја-
нић, нагласио је да су избори у Странци, на 
локалном нивоу, прилика да се у политички 
живот укључе нови, млади, стручни и спо-
собни људи.

Од кад су напредњачки кадрови преузе-
ли „Електросрбију”, уведен је нов пословни 
приступ и рационализација, чиме су значај-
но повећани приходи и смањени расходи 
за телефоне, путовања, репрезентацију... 
Уштеђени новац биће уложен у нове инвес-
тиције, ремонт  мреже и инфраструктуру.

Туристичка организација Краљева учест-
вовала је у реализацији догађаја Нарциси-
ма у походе, Матурски плес, Смотра дечјег 
стваралаштва и Весели спуст, а очекују нас 

Ликовна колонија у Студеници, Пројада, 
Сребрни казан и Новембарски ликовни са-
лон. 

Градоначелник Краљева, напредњак Дра-
ган Јовановић, на Преображење Господње, 
у трпезарији манастира Жиче, песнику Пе-
тру Цветковићу уручио је Жичку хрисовуљу 
за поезију. 

Нови Сад
Против Пајтићеве самовоље

ГО СНС Нови Сад подржао је акцију, коју 

је организовало Удружење против дијабе-
теса, како би се указало на драматичан по-
раст оболелих од ове болести. Активисти су 
грађанима мерили ниво шећера, крвни при-
тисак и проценат телесне масноће. Акцији 
су присуствовали посланици и одборници 
СНС, као и велики број активиста ГО.

Млади СНС су, испред „Бановине“, пер-
формансом и својим потписима, сликовито 
приказали како се Бојан Пајтић бахато оп-
ходи према грађанима Војводине.

СНС је у Саветима МЗ, од укупно 422 
места, освијила 346 места (82 одсто), а од 
117 места у надзорним одборима, освојила 
је 93 (79,5 одсто). Напредњаци Новог Сада 
посебно су задовољни апсолутном победом 
у Футогу.

Беочин
Тим за борбу против корупције и 

криминала

Председник ОО СНС Беочин, Слободан 
Калајџић, крајем јуна формирао је Тим за 
борбу против корупције и криминала, чији 
је циљ да организовано и систематски, при-
купља, од грађана и других субјеката, до-
казни материјал о махинацијама актуелне 
власти и достави га тужилаштву и МУП-у.

Ужице
Чишћење канала реке Ђетиње

Чланови Савета за заштиту животне сре-
дине ГО СНС Ужице уређивали су јаз на 

4

Лесковац

Лебане

Власотинце

ЈАБЛАНИЧКИ ОКРУГ

У складу са бриселским споразумом и одлуком 
државног врха да се јединствено наступи на 
локалним изборима, 3. новембра на КиМ, у са-
радњи са Канцеларијом за КиМ, покренули смо 
иницијативу око постизања што већег јединства 
свих политичких странака и група грађана на 
КиМ. Одржали смо више заједничких састанака 
са председницима ОО свих странака, које делују 
на територијама тих општина. Договорили смо се 

око кандидата за председнике општина, испред 
заједничке листе, коју подржава Влада Србије. 
То су Крстимир Пантић (Косовска Митровица), 
Бранимир Бане Стојановић (Грачаница), Иван 
Реџић (Штрпце), Драган Јаблановић (Лепосавић), 
Срећко Спасић (Клокот), Стеван Вуловић (Зубин 
Поток), Иван Тодосијевић (Звечан), Драган Нико-
лић (Партеш), Светислав Ивановић (Ново Брдо), 
Градимир Микић (Ранилуг).

КОСОВО И МЕТОХИЈА
Изабрани кандидати 
са заједничке листе

60

58
57 Бојник

Медвеђа

Црна Трава

Перформанс Омладине СНС против 
бахатости Бојана Пајтића
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„Србија је 
заинтересована 
за интензивнију 
економску сарадњу 
с Кином, посебно 
за нова кинеска 
улагања и отварање 
нових радних места. 
Направљени су 
толико чврсти 
темељи згради 
српско-кинеске 
сарадње, да то може 
само да расте и да се 
развија.“

Срдачан сусрет у Пекингу: 
Томислав Николић, председник 
Републике Србије, и Си Ђинпинг, 
председник Народне Републике 
Кине

Градској плажи и чистили загађени канал 
који служи за одвод вишка воде из Ђетиње. 

У просторијама СНС-а одржана је пета 
акција добровољног давања крви, којој се 
одазвало 20 напредњака. Међу даваоцима 
био је и напредњак који је 131. пут дао крв. 

Љубовија
Регата за особе са инвалидитетом

Прва прекогранична међународна Дрин-

ска регата за особе са инвалидитетом одр-
жана је 27. и 28. јула. Тако су спојене лева 
и десна обала Дрине, општине Љубовија и 
Братунац, а назив регате био је „Дрина нас 
спаја”. Манифестација је окупила око 150 
учесника, а старт је означио председник На-
родне скупштине, др Небојша Стефановић, у 
пратњи народног посланика Зорана Бабића. 

На Дрини је, овог лета, пловило и више 
од 10.000 људи на чувеној Дринској регати, 

од Рогачице до Љубовије, на стази дугој 42 
километара, најзначајнијој туристичкој ма-
нифестацији у овом делу Србије. 

Бечеј
Кречење ружних графита поред 

Тисе
Омладинци СНС су, заједно са омладин-

цима партија ВМДП и СЗХП, окречили руж-
не графите на обали Тисе. У акцију се укљу-
чило двадесетак омладинаца, медијски су 
је испратили новинари локалних листова, а 
окупило се и доста грађана Бечеја.

Ниш
Обнова Официрског дома

Град Ниш, Министарство регионалног 
развоја и локалне самоуправе и Грађевин-
ско привредно друштво Банковић, потпи-
сали су уговор о реконструкцији зграде 

5

6

Чишћење реке Ђетиње

Регата за особе са инвалидитетом
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Официрског дома.  Вредност 
инвестиције је 101.782.000 
динара, од чега је половину 
обезбедио Град, а половину 
Министарство. Официрски 
дом је грађевина од исто-
ријског значаја, где је срп-
ска Влада, 7. децембра 1914, 
донела Нишку декларацију, 
којом се обавезала на бор-

бу за одбрану Србије, осло-
бођење и уједињење свих Срба, Хрвата и 
Словенаца.

Одбојкашки клуб „Ниш” добио је нову 
управу. За председника је изабран Дејан Јо-
вановић, иначе шеф Одборничке групе СНС 
у СГ Ниша. За кратко време поправљена је 
финансијска ситуација, играчи имају више 
елана и ради се на проналажењу генерал-
ног спонзора. 

Владичин Хан
Простор за повезивање људи и 

идеја
Дводневна манифестација „Соnnection 

– повезивање“ одржана је у организацији 
Центра за развој Јабланичког и Пчињског 
округа, а у партнерству са Општином Вла-
дичин Хан и Привредно-индустријском ко-
мором из Бугарске. Председник Општине, 

напредњак Горан Младеновић, свечано је 
отворио најмодернији Тренинг центар, у 
насељу Кула.

Сокобања
Испитати расипништво локалне 

власти
Напредњаци Сокобање су покренули 

иницијативу да се испитају све околности 
у вези са најављеним, а затим отказаним 
концертом певачице Јелене Розге. Нагла-
шавамо да, због недостатка средстава у 
општинском буџету, локална самоуправа 
не може да грађане излаже трошку ис-
плаћивањем астрономских хонорара стра-
ним извођачима. 

Чланови ОО УРС-а и већи део активног 
чланства у Сокобањи, након колективног 
иступања из те странке, приступили су 
СНС-у. 

Кладово 
Указујемо на пропусте власти

ОО СНС Кладово тражи да се преиспита 
приватизација ПТК „Кључ“, због сумњи на 

корупцију. Напредњаци константно указују 
на недомаћински однос локалне власти, 
предвођене ДС-ом, према рибњаку, базе-
ну, пољопривреди, према томе што се не 

оснивају земљорадничке задруге... Нужно 
је развијање односа са пограничним општи-
нама из Србије и Румуније, односно Кладо-
ва и Турн Северина.

Бела Паланка     
Тражимо смену председника 

Општине
Општинском одбору СНС Бела Палан-

ка свакодневно приступају нови чланови. 
Приступио нам је и бивши председник 
ЛДП-а, са најближим сарадницима, који је 
остварио солидан резултат на претходним 
изборима. Редовно делимо „СНС Информа-
тор“ и промовишемо идеје СНС.

Као опозициона странка, у локалном пар-
ламенту чинимо све да грађане информи-
шемо о лошем вођењу Општине. Међутим, 
скупштинска већина, која је нелегално фор-
мирана, не даје одговор ни на једно питање.

Тражили смо да буџетска инспекција из-
врши контролу трошења средстава, јер се 
новац троши за подмиривање личних инте-
реса и запошљавање огромног броја људи 
из ДС-а. 

Потребна је и буџетска контрола локалне 
самоуправе, јер постоје основане сумње да 
је, преко изградње Спортске хале „Бањица“, 
извршено прање новца. 

Успели смо да доведемо инспекцију у 
Дом здравља Бела Паланка, која је наложи-
ла да се обустави даље примање радника, 
изнад прописаног броја.  

Сакупили смо потписе 70 одсто грађана 
Беле Паланке за смену председника Општи-
не и промену власти, а затим смо одржали 
велики митинг, на коме смо делили флајере 
и штампани материјал. Савет за националне 
мањине покренуо је иницијативу за смену 
локалног ромског координатора због број-
них злоупотреба. 

Бољевац
Борба за останак судске јединице

Одборничкој групи СНС придружио се 
некадашњи председник ОО Покрета рад-
ника и сељака, а преговарамо и са другим 
одборницима. 

Пружали смо подршку колегама на ло-
калним изборима у Зајечару, организовали 
смо акцију добровољног давања крви.

Послали смо допис министру правде,  
Николи Селаковићу, и шефу Посланичке 
групе СНС, Верољубу Арсићу, за останак и 
опстанак Судске јединице Бољевац.

Покренули смо иницијативу за покре-
тања поступка против директора „Млекаре 
Петровић“ из Кривог Вира, због неисплаће-
них накнада за млеко пољопривредним 
произвођачима.

Пирот
400 нових чланова

Повереништво СНС Пирот успостављено 
је почетком јуна ове године, од кад се уч-
ланило око 400 чланова. Прикључила нам 
се ГГ Пиротска нова снага, која је освојила 
четири одборничка мандата. Са нама је и 
комплетан ОО СДС-а, која је на претходним 
изборима освојио око 700 гласова. Име-
новали смо нешто више од 30 повереника 
месних одбора, за 15-ак траже се озбиљни 
кандидати, а одређено је и 18 координатора 
стручних савета.

Начелник Пиротског округа, Алексан-
дар С. Ћирић, заједно са помоћником 
министра пољопривреде, Ненадом Ката-
нићем, присуствовао је прослави Међу-
народног дана биодиверзитета на Старој 
Планини, где је отворен центар за посети-
оце „Врело”.

Одржана је презентација о одрживом 
развоју и обновљивим изворима енергије, 
којој су присуствовали представници свих 
општина Пиротског округа, и руководиоци 
комуналних предузећа. Петер Мерц, дирек-
тор за интернационалне односе Привредне 
коморе Бохум из Немачке, и начелник Пи-
ротског округа, посетили су Слободну зону 
Пирот и компанију „Тигар“.

Лучани
Предлог за нову организацију 

локалне самоуправе
Иако СНС не учествује у власти, нећемо 

дозволити даље пропадање општине. При-
премили смо предлог нове организације 
рада локалне самоуправе, који ће бити при-
хватљивији за грађане и који ће обезбеди-
ти видљивије резултате у раду, којих сада 
очигледно нема. 

Почетком године, колективно нам је 
приступио Покрет за развој Драгачева, са 35 
месних одбора, 1.200 чланова и 12 одбор-
ника, који је победник прошлогодишњих 
локалних избора.      

Врање
Топлификација Здравственог 

центра
СНС у Врању и народни посланик Дра-

ган Николић, иницирали су топлификацију 
Здравственог центра. Јавно предузеће за 
дистрибуцију топлотне енергије „Нови 
дом’’, којим руководи Саша Сентић (СНС), 
обавезало се да загрева свих 20 одељења 
врањске болнице, Дом здравља и Завод за 
јавно здравље. Искоришћеност капацитета 
котларнице, која је производила само гу-
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битке, сада ће бити 90 одсто, а очекујемо и 
нове кориснике. 

Председник СГ Врања, Дејан Тричковић, 
посетио је Анђелу Алексић (13) из забаче-
ног, планинског села Боровац, која је, након 
операције у Бечу, добила ново срце. Град је 
понудио помоћ око запослења њених роди-
теља и смештаја породице у Врању, где су 
бољи услови лечења. 

На позив ЗЦ Врање, Тричковић се, испред 
локалне самоуправе, први одазвао и добро-
вољно дао крв. На његову иницијативу ор-
ганизована је и акција давања крви у згради 
Градске управе, на Дан града.

Асоцијација слободних и независних син-
диката „Јумка“ (АСНС) за 1. август заказала 
је генерални штрајк. На позив штрајкачког 
одбора, председник ГО СНС и председник 
СГ Врања, Дејан Тричковић, разговарао је 
са радницима, умирио узаврелу атмосферу 
и утицао да се штрајк одложи, а да се ус-
постави контакт са надлежним  републич-
ким институцијама.

Дирекција за развој и изградњу града 
почела је реконструкцију тротоара испред 
зграде Начелства и платоа испред зграде 
Основног суда. Горан Ђорђевић (СНС), ди-
ректор Дирекције, каже да ће бити поста-
вљене мермерне плоче и урађени ивичња-
ци. Средства су предвиђена комуналним 
програмом Града за ову годину.

Мерошина
Обнова Облачинског језера

Народна библиотека Мерошина, која је 
задужена и за организацију културних де-
шавања, у току године иницирала је одржа-
вање бесплатне дечије луткарске предста-
ве, прављење пакетића за децу ометену у 
развоју, Светосавску приредбу...

Дирекција за спорт, туризам и рекреацију 

„Облачинско језеро“, са напредњачким 
кадровима, успешно послује и радници ре-
довно примају зараде. Отписано је 55 одсто 
дуговања, а остатак се редовно отплаћује. 
Реновиран је ресторан „Брза храна“, у хо-
телу „Језеро“ урађене су водоводна и кана-
лизациона мрежа, као и тоалети, кухиња, 
летња тераса... 

У Канцеларији за локални економски 
развој, почело је да ради седморо волон-
тера, који су, за кратко време, урадили 15 
пројеката, од којих су три одобрена, а за 

један се чека одговор. Успоставили су са-
радњу са консултантским кућама, укључи-
ли су Општину у реализацију пројекта ЕУ 
прогрес, УСАИД-овог пројекта „Подршка 
сектору прераде хране’’, а у току је укљу-
чење у НАЛЕД-ову мрежу.

Кула
Помоћ болесној деци, уређење 

купалишта
Хуманитарну акцију „Деца за децу” подр-

жао је ОО СНС Кула, на челу са председни-
ком, Перицом Видекањићем, и председни-
ком Омладине, Марком Пешићем, тако што 
је обезбедио материјал за  сликање. Радови 
су приказани на продајној изложби у Новом 
Саду, а новац је поклоњен деци која болују 

од Батенове болести.
На Васкрс су подељени пакетићи и један 

бели зец особама са посебним потребама у 
установи „Плава птица“. 

У организацији КЦ Кула, на челу са ди-
ректорицом, Десанком Ергарац, чланом 
СНС, одржана је хуманитарна представа 
„Ровито куване чизме“, како би се помогло 
лечење Жељка Новакова.

Локална самоуправа, на челу са председ-
ником Општине, напредњаком Драганом 
Трифуновићем, у договору са власником 
Кулског језера, уређивала је језерски ком-
плекс, како би се припремили за купалишну 
сезону. Акцији се придружило 30 омлади-
наца СНС-а, на челу са председником Виде-
кањићем.

Кулски напредњаци су у Руском Крстуру 
одржали хуманитарну журку, коју је посети-
ло више од 200 људи, на којој је прикупље-
но 30.000 динара за куповину играчака за 
вртић „Бамби“.

Поклонили смо компјутер дечијем вртићу 
„Невен“ у Новом Сивцу, а деци су обећани 
и интернет, штампач и дигитални фотоапа-
рат. 

На базену у Црвенки организована је 
хуманитарна журка, како би се прикупила 
средства за лечење петогодишњег Богдана 
Петрића. 

Трговиште 
Стимулација наталитета

Гради се колектор за пречишћавање от-
падних вода, вредан 35 милиона динара, 
реализује се пројекат Водовод Ново Село и 
реконструишу се четири улице.  Одобрен је 

бесплатан превоз средњошколцима на под-
ручју Општине. Ради повећања наталитета, 
свакој незапосленој породиљи исплаћује се 
по 10.000 динара. 

Преко Центра за социјални рад, где је ди-
ректорка одборница СНС, Жаклина Томић, 
угроженим становницима обезбеђује се 
социјална помоћ, а спроведен је и пројекат 
„Помоћ у кући старим и болесним лицима“. 

ЈП Комуналац, које је 20 година посло-
вало без адекватне механизације и са бло-
кираним рачуном, по ступању напредњака 
Драгана Јовановића на место  директора, 
обезбедило је потребну механизацију, одб-
локиран је рачун и позитивно послује. Стиг-
ли су инвеститори за изградњу мини хи-
дроелектране, покренута је иницијатива за 
отварање граничног прелаза према Маке-
донији.  

Књажевац
Очистимо град

Напредњаци Књажевца спровели су ак-
цију „Очистимо наш град“, у којој је при-
купљан стари папир и пластичне флаше. 
Очишћен је отпад са улица и из паркова, а на 
рециклажу је предато више од 130 килогра-
ма папира и 100 килограма пет амбалаже.

Трстеник
Хуманитарна модна ревија

На иницијативу ОО СНС Трстеник, у ор-
ганизацији Форума жена и Форума младих, 
организована је хуманитарна акција за ле-
чење Милице Мијајловић, која болује од 
болести „стаклених костију“.  На градском 
базену одржана је хуманитарна модна ре-
вија, на којој су активисткиње СНС-а носиле 
23 хаљине модног студија „Ирена Барвина“, 
чија је власница наш члан. Хаљине су затим 
аукцијски продате и новац је уплаћен за 
Миличино лечење. 

Богатић
Сарадња са Британцима

Формирана је нова скупштинска већина у 
СО Богатић, коју, поред СНС, која има че-
тири одборника, чине СПС, ЈС, Удружење 
грађана „Позитивна Мачва” , и још два 
одборника из предходне већине. За заме-
ника председника Општине именован је 
Мирослав Дабић, председник ОО СНС Бо-
гатић, а за помоћника, такође напредњак 
Зоран Ђорђић. 

СНС је учествовала у организовању посе-
те високог представника  Британско-српс-
ке привредне коморе и Амбасаде Велике 
Британије, Џејмса Гуна. Циљ посете био је 
упознавање и сарадња у области трговине, 
инвестиција, развоја, туризма, транспорта.
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Креативна радионица у Дому културе 
у Мерошини

Напредњаци Куле

Извориште геотермалне 
воде у Богатићу
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Оџаци
Донација ловцима и фолклору

МО СНС Каравуково поклонио је 30 плас-
тичних столица каравуковачком Ловачком 
удружењу „Фазан“, а КУД-у „Борисав Бора 
Станковић“ доделили смо 10.000 динара, 
као подршку културном стваралаштву.

На дан сеоске славе, Светог Илије, МО 
СНС Каравуково свечано је отворио нове 
просторије, а гости су нам били народни по-
сланик Милован Дрецун, Владимир Стојко-
вић, заменик градоначелника Новог Сада, и 
Милан Новаковић, директор ЈКП “Градско 
зеленило”.

На позив Друштва српско-руског прија-
тељства Општине Оџаци, Бачки Брестовац 
посетио је Александар Чепурин, амбасадор 
Руске Федерације у Србији, и, заједно са 
Душаном Марјаном, председником Савета 
МЗ, открио спомен плочу на месту где су 
сахрањена два руска и један српски пилот, 
који су погинули током Другог светског 
рата. 

Лозница
Унија жена подиже здравствену 

свест
Унија жена СНС ГО Лозница организује 

трибине „Жене-женама “, са темом „Пре-
вентивна заштита жена“, а предавач др 

Борка Грубор, гинеколог-акушер и чланица 
напредњачке Уније жена. Циљ трибина је 
подизање здравствене свести и обезбеђи-
вање услова за превентивне прегледе.

Чланице Уније жена  уручиле су одевне 
и хигијенске пакете социјално угроженим 
породицама.

Уб
Партнерски односи Општине Уб и 

РБ „Колубара” 
Са доласком Милорада Грчића на чело 

РБ „Колубара”, почела је интензивнија са-
радња са властима у општинама Лазаре-
вац, Лајковац и Уб, и тражење пројеката 
који ће отворити радна места и омогући-
ти веће ангажовање предузећа из ових 
општина. Са Општином Уб, на чијем челу 
је напредњак Дарко Глишић, планиран је 
почетак радова на новом копу „Радљево”, 

што ће дугорочно решити проблем снаб-
девања лигнитом постојећих и нових тер-
мокапацитета, и запослити нове раднике. 
Намера је и да се прекине вишедеценијски 
статус кво у вези са завршетком градње 
ТЕ „Колубара Б” у Каленићу, и да се нађе 
стратешки партнер.

Житорађа
Ширимо месне одборе

Формирани су месни одбори у МЗ Стара 
Божурна и Студенац, и обновљен је рад МО 
у Доњем Дреновцу. У току је конституис-
ање МО у месним заједницама у којима они 
не постоје.

Чланови СНС у МЗ Пејковац и Јасеница 
предводили су организацију ноћних турни-
ра у малом фудбалу, на такмичењу које је 
трајало око месец  дана и окупило омлади-
ну из околних места.

У МЗ Доње Црнатово је до 2002. радило 
предузеће „Нада“, огранак предузећа „Нада 
Томић“ из Ниша. Од тада до данас, бивши 
чувар овог предузећа, иначе председник 
МО СНС, самоиницијативно води рачуна о 
машинама, иако погон до пре неког времена 
чак није био ни евидентиран у Агенцији за 
државну имовину.

Горњи Милановац
Водовод, санација пута, филм 

У МЗ Грабовица, чији је председник Ми-
лета Тешић (СНС), поправља се километар 
пута.

У Брђанима је пуштена вода на првој, од 
укупно пет водоводних зона. Половину 
од 85 милиона динара обезбедило је Ми-
нистарство за водопривреду и шумарство, а 
половину грађани. 

Студенти из Мексика, Литваније, Русије, 
БиХ и Србије били су гости Културног цен-
тра Горњег Милановца, чији је директор 
Драган Арсић (СНС), и снимали филм, који 
ће бити приказан широм света, и самим тим 
промовисати град.

Гаџин Хан
Спортски дани

ОО СНС Гаџин Хан, који партиципира у 
власти у Општини, у сарадњи са МЗ Гаџин 
Хан, организовао је „Спортске дане“ и тур-

нире у малом фудбалу и кошарци, а затим је 
организована забава испред Дома културе 
„Бранко Миљковић“. 

Александровац
Петиција за останак суда

Савет за омладину СНС организовао је 

потписивање петиције за останак Основног 
суда или Судске јединице у Општини, јер је 
Предлогом закона о седиштима и подручји-
ма судова, предвиђено његово укидање. 

У више наврата делили смо „СНС Ин-
форматор“ грађанима, уз који смо, као знак 
пажње, делили и бомбоне са логом СНС, 
хладне сокове, воће и крем бананице. 

Председник Општине, напредњак Драган 
Благојевић, отворио је реновирани градски 
базен. 

Савет за омладину уплатио је новац за 
лечење Милице Мијајловић.

Донирали смо два рефлектора за осве-
тљење терена за мале спортове у Мрмошу.

Стара Пазова
Уређење школа

Реконструише се центар Нове Пазове, 
наставља се изградње канализационе мре-
же. Завршава се реконструкција главне ули-
це у Старим Бановцима. У насељу Белегиш 
завршавају се капела, паркинг и прилазне 
саобраћајнице. Капела у Војки је стављена 
у функцију у сарадњи са донатором, мешта-
нинином Браниславом Ћурчином. 

Школе у Голубинцима, Војки, Новим Ба-
новцима и Новој Пазови добиле су нову 
столарију, санитарије, уређена су им дво-
ришта. Почиње изградња савременог вр-
тића у Белегишу. 

У Бановцима и Белегишу уређују се 
фудбалски стадиони, уз инвестирање у 
нове системе за наводњавање терена. 

Општинска власт, на челу са напредња-
ком Ђорђем Радиновићем, смањила је 
трошкове за репрезентацију, путовања, го-
риво... Новац иде у кључне инвестиције, од 
практичног значаја за грађане.

Одржана је завршна конференција проје-
кта „Развој и јачање услуга локалне заједни-
це за децу са сметњама у развоју и њихове 
породице у Старој Пазови, Иригу, Пећин-
цима и Руми“. 

Делегација Министарства енергетике и 
Општине Стара Пазова биле су у билате-
ралној посети Влади немачке Покрајине 
Баден-Виртемрберг, чије су власти одоб-
риле пројекат „Анализа сектора управљања 
отпадним водама, биомасом и енергијом у 
Општини Стара Пазова“. Следи израда сту-
дије која ће служити као основа за будућа 
конкурисања код ИПА фондова, у области 
заштите животне средине, управљања от-
падним водама и енергијом из обновљивих 
извора. 

Трстеник
Пошумљавање, уређење Јерининог 

града
ОО СНС Трстеник прикупљао је средства 

за помоћ ћерки наше покојне чланице и 
портпарола, Јелене Недељковић. Девојчи-
ци су обезбеђени одећа и обућа, а пакет јој 
је уручио Милић Павловић, председник ОО 
СНС Трстеник, у присуству председница 
Форума жена и Форума младих.
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За подизање здравствене свести: 
Унија жена СНС Лознице

Дружење младих и концерт у 
организацији ОО СНС Гаџин Хан
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Форум омладине пошумљавао је терен 
у Осаоници, где је десет омладинаца заса-
дило 700 садница четинара. Омладинци су 
организовали прославу поводом преласка 
ОО у нове просторије, а учествовали су и 
на меморијалном турниру у малом фудбалу 
„Љуба и Чале” у Прњавору.

На позив удружења „Јеринин град”, учест-
вовали смо у уређењу овог локалитета, а 
грађанима смо делили „СНС Информатор“, 
заједно са кафом и киселом водом. Учество-
вали смо на турнирима у малом фудбалу у 
Пејовцу и у Страгарима, наша чланица иза-
брана је за мис Купинијаде, давали смо крв, 
такмичили смо се у кувању рибље чорбе то-
ком „Дана на Морави“.

На Омладинском тргу одржан је први Куп 
Србије у спортском обарању руку, који је 
отворио Милић Павловић, председник ОО 
СНС и председник СО Трстеник. 

Неготин
Интернет до сваког села

Обишли смо грађане у селу Радујевац, 
Рајац, Сиколе, Карбулово и дали им да по-
пуне захтеве за увођење интернета и изабе-
ру неки од  „Телекомових“ пакета, како би 
били у вези са својом децом, која су на при-
временом раду у иностранству. Напредња-
ци су се латили овог посла, јер је 80 одсто 
омладине ван земље и старима нема ко да 
помогне да овладају савременим техноло-
гијама. Радујевац је друго по величини село 

у Општини Неготин, налази се на тромеђи, 
на обали Дунава, и стратешки је важно за 
инвеститоре, због чега је још значајније 
увођење интернета. 

Крушевац
Брига о здрављу грађана

У организацији Савета за здравство СНС, 
у Културном центру организована је три-
бина о штетности прекомерног излагања 
сунцу, којом је обележен Светски дан борбе 
против малигног меланома. 

Напредњаци Крушевца на свака три ме-
сеца добровољно дају крв, а организују се и 
акције мерења притиска грађанима. 

Савет за просвету, у сарадњи са Саветом 
за здравствену, социјану и дечију зашти-
ту, организовао је трибину „Како сачувати 
децу од дувана, дроге и алкохола“. 

Бачка Паланка
Шах на отвореном

Радници и оштећени мали акционари 
„Нопала“ захвалили су се председнику 
Општине, Александру Ђедовцу, и директо-
ру ЈКП „Комуналпројект“, Дражену Јарићу, 
што су их подржали и спречили продају ове 
фирме за, како су рекли, шерпу рибе. 

На плочнику, испред зграде СО Бачка Па-
ланка, грађани, после 37 година паузе, по-
ново могу да играју шах на отвореном. 

У сусрет Данима колонизације, Младе-
ново су посетили Александар Ђедовац и 
Дражен Јарић. Договорена је санација ди-
вље депоније и тражење трајног решење 
за одлагање смећа, као и поправка уличне 
расвете у селу. 

ЈКП „Комуналпројект“ изградио је, на 
градској депонији, објекат за одлагање 
угинулих животиња. За потребе Градског 
гробља откупљене су још две земљишне 
парцеле.

ЈКП “Комуналпројект“ ставио је у погон 
нови камион смећар, четврти у возном пар-
ку овог предузећа. Планира се набавка још 
три пик-ап возила за „Водовод“. 

Омладинци су посетили школску устано-
ву за децу ометену у развоју „Херој Пинки“ 
и дружили се са малишанима.

Прокупље
Нове апотеке, вртићи, извоз у 

Русију
Апотеке Прокупље, на челу са напредња-

ком Дарком Лакетићем, отвориле су апоте-
ку у делу града где до сад није било сличне 
установе. У осталих десет апотека отворен 
још по један шалтер, уведене су две смене и 
проширен је асортиман лекова.

Локална самоуправа и Министарство 
рада издвојиће новац за пројекат „Дневни 
боравак за децу и омладину са инвалиди-
тетом - Сунце“. У току су изградња вртића 
у Сокићевом булевару и реконструкција 
Дома културе. 

Општина је помогла формирање Удру-
жења руско-српског пријатељства, а угос-
тили смо и првог секретара Амбасаде Руске 
Федерације и руководство овог удружења, 
које је у Чачку оформило мешовиту фирму 
за извоз и бољи пласман нашег воћа на ру-
ско тржиште.

Са немачким произвођачем аутокаблова, 
„Леонијем“, договорили смо сарадњу око 
отварања нових погона и донацију опреме 
за ДЗ.

Унапређена је лабораторија ДЗ Прокупље 
савременим апаратом „HumaStar600“, чиме 
се скраћује време издавања резултата па-
цијентима.

КЈП Градски водовод је, приликом  не-
среће која је задесила седмочлану породи-
цу у Доњој Трнави, донирао грађевински 
материјал. Ова фирма је отворила још једно 
наплатно место, како би грађанима олакша-
ли плаћање. 

Са Националном службом запошљавања, 
урађен је пројекат „Солидарност особа са 
инвалидитетом“  и ангажовано је осам ин-
валидних лица, која ће, уз помоћ стручних 
радника, пружати помоћ такође инвалид-
ним лицима.

Обезбедили смо новац за адаптацију 
школа у Костеници, Стражави, Трнави, Бе-
риљу.

Заједно са Канцеларијом за младе, уреди-
ли смо спортске терене у сеоским школама. 

Организовали смо Вишњијаду у Великој 
Плани. У сарадњи са Црвеним крстом, нај-
сиромашнијим суграђанима поделили смо 
више од 400 пакета помоћи.

Нова Варош
Популаризација скијања

На иницијативу председника ОО СНС, 
Димитрија Пауновића, а у организацији ло-
калне организације Црвеног крста и ужич-
ког Завода за трансфузију, у просторијама 
Дома културе, грађани су дали крв. Драго-
цену течност дала су 44 Нововарошанина, 
од којих су већина били функционери и чла-
нови СНС.

Државни секретар у Министарству за 
спорт и омладину, Предраг Перуничић, оби-
шао је Општину Нова Варош и разговарао о 
развоју физичке културе и популаризације 
скијања у златарском крају. 

Велика Плана
Почели радови на водоводу

Гради се регионални систем водоснабде-
вања “Морава”, за Велику Плану и Смеде-
ревску Паланку. 

Председник Странке, Александар Вучић, 
отворио је фабрику Југоимпорта СДПР-а, 
БСС Србија, Радна јединица Морава, која 
је велика извозна шанса за српску индус-
трију и запошљавање. Недавно је реализо-
ван и уговор око продаје борбених возила 
„нора“. 

Општина је повећала свој удео у пројекту 
Самозапошљавања и отварања нових рад-
них места, са пет на 7,5 милиона динара.

Мајданпек
Ускоро избори за Савете МЗ

На најодговорније функције у Општини 
Мајданпек дошла је коалиција предвођена 
напредњацима и Дејаном Вагнером, пред-
седником Општине из редова СНС. Поло-
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Хуманитарна акција у Трстенику
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Пауновић и Предраг Перуничић
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СНС ПАНОРАМА

вином септембра биће одржана седница 
СО Мајданпек, на којој ће бити промењени 
функционери у локалним јавним преду-
зећима и установама.

Крајем године очекују се избори за Саве-
те месних заједница. Највише руководство 
ОО СНС почело је да обилази месне одбо-
ре, а први састанак одржан је у Рудној Гла-
ви, једном од највећих МО СНС у Општини 
Мајданпек.

Смедерево
Могуће гасно постројење код Старе 

железаре
Просторије СНС у Смедереву су офарба-

не и окречене, а освежавање је иницирала 
градоначелница др Јасна Аврамовић.

Ускоро ће бити регулисано водоснабде-
вање у моравским селима, где живи више 
од 30.000 људи. Инвестиција је вредна 350 
милиона динара, а већину средстава обез-
беђује Град.

Ако се постигне договор, словеначка фир-
ма „Петрол“ могла би да отвори гасна по-
стројења код Старе железаре, што би била 
једна од највећих инвестиција у земљи. 

Фирма „Cool Food“ купила је у близи-
ни аутопута, код Водња, око 60 хектара 
земљишта и још толико је узела у закуп, 
како би гајила и прерађивала воће и винову 
лозу.

Град ће једном броју особа са посебним 
потребама омогућити бесплатно школо-
вање на Београдској пословној школи, а 
нови мини аутобус је већ обезбеђен.

За жене које су се породиле током 2012. и 
2013. године исплаћено је 10.711.240 дина-
ра. Први пут у последњих 10 година имамо 
пораст броја новорођенчади.

У Регионалном центру за професионални 
развој запослених у образовању, свечано је 
отворен  адаптирани део са смештајним ка-

пацитетима.
Деца и васпитачи ПУ „Наша радост” од-

гајили су прву туру органског поврћа, које 
се користи у исхрани малишана, а пројекат 
је подржао Град.

Реконструисане су улице Саве Немањића 
и Карађорђева, следе радови у улици Брат-
ства и јединства на Плавинцу, 16. Октобра, 
и поплочавање Трга слободе.

Град је донирао гребани асфалт (3.000 
кубика) да се угради у улице 11 сеоских МЗ.

Набављамо „чистилице“ за одржавање 
јавних површина.

Уређени су сви прилазни путеви са оби-
лазнице и Ковинског пута. Кошени су трава 
и путни појасеви, уређују се зелене и цветне 
површине, поставља се нови мобилијар. 

ЈКП Зеленило набавило је 35 ђубријера, 
самостално су изградили 50, а постављено 
је и 11 жардињера-клупа за седење. 

Почела је прва фаза реконструкције јавне 
површине на обали Дунава, код Веслачког 
клуба.

Град је поставио, на две локације, контеј-
нере за прикупљање половне одеће и обуће 
за социјално угрожено становништво. Цр-
вени крст их празни сваког другог дана и 
дистрибуира сеоским МЗ.

У циљу енергетске ефикасности и ште-
дње, градоначелница контактира са не-
колико предузећа која ће, уградњом лед 
расвете, уличну расвету учинити значајно 
јефтинијом.

Зрењанин
Проблеми са покрајинским 

властима
Покрајински секретар за заштиту жи-

вотне средине из редова ДС, Слободан 
Пузовић, свесно спречава да ЈКП „Чистоћа 
и зеленило“ из Зрењанина наплати  новац 
од надлежног републичког министарства. 

Иако је предузеће конкурисало код ми-
нистарства, закључило уговор и испу-
нило уговорну обавезу, Покрајина, која 
је кординатор пројекта, не даје саглас-
ност.

Здрави део колектива Бања Русанда апе-
лује на покрајинског секретара, Весну Ко-
питовић, кадар ДС-а, да реагује због нена-
менског трошења средстава и уништавања 
овог бисера бањског туризма. Она годину 
дана нема времена да одговори на дописе, 
нити да прими на разговор Дарка Бађока, 
покрајинског посланика СНС, који је покре-
нуо ово питање. 

Дарко Бађок је на последњој седници 
Скупштине АП Војводине питао зашто је 
Зрењанину одобрено само 0,51 одсто од 
буџета Фонда, да ли то покрајинска Влада 
понижава Зрењанин.

Напредњак Игор Достанић, директор Са-
времене галерије, отворио је изложбу којом 
је обележена годишњица смрти једног од 
најзначајнијих српских акварелиста, Здрав-

ка Мандића. Достанић интензивно ради и 
на прерастању Савремене галерије у Музеј 
савремене уметности. 

ЈКП „Градска топлана“ реконструше ма-
гистрални вреловод, што је прва озбиљна 
интервенција од како је изграђен, пре 30 
година. 

Свилајнац
Набавка стоматолошких столица

Др Милош Чукнић, начелник Стомато-
лошке службе у ДЗ и одборник СНС, ини-
цирао је набавку нових стоматолошких 
столица. Општинско веће је позитивно 
одговорило и набављене су две столице, 
вредне више од милион динара. 

Делили смо „СНС Информатор” испред 
просторија ОО и МО. 

Сваког суботњег преподнева, током 
пијачног дана, позивамо грађане на разго-
вор и дружење у просторијама ОО. 

Од септембра почињу са радом савети у 
оквиру ОО, а циљ нам је да дамо шансу мла-
дим, образованим људима.

Књажевац
Давање крви

Десеторо напредњака Књажевца одаз-
вало се апелу Службе за трансфузију крви 
Здравственог центра Књажевац. Неки су 
дали крв први пут, а неки и тридесети. 

Прибој
Канцеларија за ЛЕР

Председник ОО СНС Прибој и председ-
ник Општине, Лазар Рвовић, оформио је 
Канцеларију за локални економски раз-
вој, мост између пословног окружења и 
општинске управе. Осим на писању проје-
ката, аплицирања код европских фондова 
и министарстава, пружању подршке развоју 
предузетништва и промоције потенцијала 
Општине, запослени су агажовани и на по-
словима односа са јавношћу. Канцеларија 
је израдила званични сајт Општине www.
priboj.rs а оформљено је и Одељење за брзе 
одговоре. 

Варварин
Дељење „СНС Информатора“

На Велику Госпојину, 28. августа, органи-
зован је штанд у центру Варварина, где је, 
уз кафу и дружење са грађанима, подељено 
неколико десетина најновијег броја „СНС 
Информатора“. 

Пожаревац
Помоћ за Предшколску установу 

Организована је акција ,,Срцем за Пожа-
ревац“. Сваког двадесетог у месецу дого-
ворено је да чланови Странке добровољно 
дају крв. Омладина је организовала хума-
нитарни кошаркашки турнир, а новац су 
наменили за куповину кошаркашких табли 
за дворишта сеоских школа. Решавали смо 
финансијке проблеме Предшколске устано-
ве „Љубица Вребалов“ и отворили смо нову 
зграду вртића у насељу Бурјан. Ради се на 
оснивању Канцеларије за брзе одговоре.
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Нови чистач улица у Смедереву
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Др Небојша Стефановић 
са грађанима широм Србије

Председник ГО СНС Београд и председ-
ник Народне скупштине, др Небојша Стефа-
новић, присуствовао је свечаности поводом 
полагања камена темељца за нову фабрику 
аутомобилских каблова „Леони“, у селу Ма-
лошиште, код Дољевца, и поздравио одлу-
ку немачких инвеститора да улажу у Србију. 
„Драго ми је што ће ова инвестиција помоћи 
развој југа Србије, јер желимо да равномер-
но развијамо земљу“, истакао је др Стефа-
новић, и нагласио да је вредност инвести-
ције 21 милион евра, да се фабрика гради на 
око 25.000 квадрата и да би до краја 2014. 
требало да запосли више од 1.500 радника.

Др Небојша Стефановић је у месту Ку-
цура, у општини Врбас, присуствовао све-
чаности обележавања 250-годишњице од 
доласка Русина, са Карпата, у војвођанску 
равницу.

Приликом посете OO СНС Нови Бечеј, др 
Небојша Стефановић је грађанима и члано-
вима Странке поручио да нема сумње да ће 
Влада бити посвећена привлачењу страних 
инвестиција, које ће се позитивно одразити 
на смањење незапослености и повећање 
стандарда. Др Стефановић је искористио 
прилику да присуствује манифестацији 
„Госпојински дани“.

Председник Народне скупштине отворио 
је и 24. Роштиљијаду у Лесковцу, када је 
поручио да је земља поносна на овај фес-
тивал, који промовише Лесковац и Србију, а 
организаторима пожелео нове инвестиције 
и напредак града.

Стари град
Са грађанима на Бајлонијевој 

пијаци
Активисти СНС Стари делили су „СНС 

Информатор“ испред Бајлонијеве пијаце, и 
разговарали са грађанима. 

Раковица
Промоција здравог живота

Много наших активиста је током лета 
уређивало зелене површине, косили су тра-
ву, односили отпад и уређивали паркове и 
дечија игралишта. Акција „За лепши комши-
лук” организована је у готово свим делови-
ма Раковице.

Активисти МО Авала град указали су на 
проблем поломљених справа и клупица у 
дечијем парку у Јелезовачкој улици, а ОО 
СНС одмах је покренуо акцију поправке, за-
мена клупа и љуљашки. Обновили смо парк 
и дечије игралиште у Старој Раковици.

У склопу акције „Буди део тима”, чији је 
циљ промоција здравог живота и бесплат-
ног спорта за младе, организовани су тур-
нири у стоном тенису, кошарци, фудбалу, 
пикаду и шаху, сваког викенда, у готово 
свим МО.

Делили смо пакете са животним намир-
ницама социјално угроженим породицама, 
добровољно смо давали крв. Савет за здрав-
ство и социјална питања сваке суботе орга-
низује „Саветовалиште за здрав живот”, где 
лекари специјалисти саветују грађане како 
да побољшају здравље, мере им крвни при-
тисак и шећер.

Покренут је нови сајт СНС Раковице, који 
се тренутно „пуни” информацијама.

Савет за правна питања, у оквиру редов-
не акције „До решења четвртком”, грађани-
ма даје бесплатне правне савете, помаже им 
у писању тужби, жалби и правних аката.

Савет за спорт се активно укључио у кам-
пању „Буди део тима”, водећи рачуна да сви 
турнири протекну у фер плеј атмосфери. 
Активисти су судили мечеве и организова-
ли распоред утакмица.

Савски венац
Подела „СНС Информатора“

Активисти СНС са Савског венца органи-
зовали су поделу „СНС Информатора“ на 
више пунктова, и разговарали са грађанима.

Барајево – Мељак
Уређење платоа око Дома културе

МО СНС Мељак наставио је са уређењем 
околине Дома културе, замењене су по-
ломљене клупе, очишћена је парцела испод 
поште. Планирамо да обновимо чесму, уре-
димо игралиште и сакупимо помоћ за неке од 
наших чланова. Својим средствима штампали 
смо мајице са логом и натписом Странке.

Нови Београд 
Бесплатни часови енглеског

ОО СНС Нови Београд организује 
бесплатне часове енглеског језика од 11. 
августа, у просторијама ОО, а намењени 
су омладинцима, члановима СНС са Новог 
Београда.

Омладина ОО СНС Нови Београд орга-
низовала је рекреативно дружење чланова 
на Ади Циганлији.

Сурчин
Сећање на знамените Српкиње

Чланови ОО СНС мере шећер и притисак 

грађанима, сваког понедељка у просторија-
ма ОО.

Жене из СНС Сурчин радиле су на пројек-
ту „Заборављене знамените Српкиње’’.

Организовали смо дружење наших чла-
нова у Наутичком селу, поред Саве.

Палилула
Село Сланци добило спортски терен

На иницијативу МО СНС Сланци, а уз 
подршку ОО СНС Палилула, уређено је се-
оско игралиште у центру села Сланци. Са-
вет за спорт ОО Палилула обезбедио је две 
мреже за голове, једну мрежу за одбојку и 
четири лопте.

Свечаном турниру у фудбалу, 10. августа, 
присуствало је више од 500 људи. Мани-
фестацију је отворио Никола Гајић, орга-
низатор и повереник МО СНС Сланци. Том 
приликом, уручене су захвалнице Елени Би-
лић, поверенику ОО СНС Палилула, и дру-
гим напредњацима Палилуле.

Доделили смо инвалидска колица једном 
од наших најстаријих чланова. Чланови Са-
вета за бригу о деци и омладини обећали су 
да ће га омладинци редовно обилазити и 
возити у шетњу.

Младеновац
Перформанс „Поново ради базен“

Пред почетак седнице СО Младеновац, 
чланови ОО СНС Младеновац, извели су 
перформанс „Поново ради базен”, испред 
зграде Општине, чиме су скренули пажњу 
на то да се Младеновчани, због небриге 
власти, ни овог лета нису купали у градском 
базену.

Горан Спасојевић, повереник ОО СНС 
Младеновац и одборник у СГ Београда, на 
конференцији за новинаре, истакао је да се 
гомилају проблеми, а да власт, на челу са 
ДС-ом, наставља бахато да се понаша. „По-
сле асфалтирања путева до својих њива, 
председник Општине, Дејан Чокић, сада је 
награду Општине Младеновац, мимо про-
цедуре, доделио свом оцу“, рекао је Спа-
сојевић.

Омладински савет ОО СНС Младено-
вац прихватио је понуду омладинаца више 
странака из градског парламента, да зајед-
но очисте град. Прво је очишћено Марко-
вачко језеро, а следи уређење порте у селу 
Црквине.

БЕОгРАД
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Др Небојша 
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Напредњак Милосав Миличковић, 
председник Општине Раковица, са 
најмлађим Раковчанима

Окупљање жена Сурчина на пројекту 
„Знамените Српкиње“ 

У базенчићу, уместо у базену: 
Перформанс напредњака Младеновца
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Радохоличарски ритам

Сарадници тешко могу издржати 
Вучићев радохоличарски ритам, 
од пола осам ујутро до осам, 
понекад и десет увече. И то 
седам дана у седмици, укључујући 
суботе и недеље 
(хрватски „Јутарњи лист“)

Лидер највеће странке у актуел-
ној Влади, Александар Вучић, 
сматра да се мора учинити 

више како би се привукли страни ин-
веститори, преноси британски „ББЦ“. 
„Да бисте добили, на пример, дозволу 
за градњу, морате да чекате, како се 
код нас каже – деценијама. Надам се 
да ћемо то време смањити на мање 
од месец дана. Потребно нам је више 
западњачког умећа како бисмо има-
ли више иностраних улагача, што је 
и главни циљ ове Владе“, истакао је 
Вучић.

Амерички „Блумберг“ извештавао је 
о реконструкцији Владе Србије. „Нови 
министар финансија, Лазар Крстић, 
представља поруку свим младим, кре-
ативним и интелигентним људима који 
су, нажалост, напустили земљу протек-
лих деценија, да су им врата широм от-
ворена”, рекао је Миленко Џелетовић, 
координатор Економског тима Стран-
ке. Како се наводи, напредњаци воде 
у испитивањима јавног мњења, пошто 
их подржава више од 40 одсто испи-
таника. Лидер Странке, Александар 
Вучић, планира да ремонтује пензиони 
систем, унапреди пословно окружење, 
смањи незапосленост и привуче ин-
веститоре, преноси „Блумберг“.

Извештавајући о 16 милиона дола-
ра, које је Мирослав Мишковић поло-

жио као кауцију да изађе из притво-
ра, „Њујорк тајмс“ подсећа на речи 
првог потпредседника Владе, Алек-
сандра Вучића, за кога наводи да је 
вођа борбе против корупције: „Нико 
није, и нико неће, победити Србију, 
чак ни Мирослав Мишковић”, рекао је 
Вучић, а пренео амерички лист.

Сарајевски „Дневни аваз“ и загре-
бачки „Јутарњи лист“ објавили су ин-
тервјуе са Александром Вучићем.

„Александар Вучић је централна 
политичка фигура у Србији. Каже да 
није уморан, да зна какво бреме носи 
на плећима, али да за његову земљу 
и његов народ, али и регион запад-
ног Балкана у целини, нема другог 
пута. Жели да модернизује Србију и 
свестан је колико је то тежак посао”, 
пише „Аваз“. Лист се пита како то 
да једна муслиманска земља, попут 
УАЕ, толико улаже у Србију, а исто-
времено заобилази БиХ? „Упознао 
сам шеика Мухамеда, поносан сам на 
наше пријатељство, поносан сам на то 
што сам много од тог човека научио. 
Људи који не познају арапски свет не 
знају како да се с њима опходе. Ми-
слим да се њему допао мој поштен 
приступ, релативна скромност, нисам 
тражио ништа и то је оно што је шеик 
Мухамед веома ценио”, каже Вучић. 
Говорећи о борби против корупције, 

лидер СНС истакао је да ће бити јача, 
жешћа и да ће бити још већих потре-
са у Србији због тога ко ће све бити 
ухапшен. „На почетку мандата рекао 
сам да нема недодирљивих. Тако ће и 
остати”, истакао је Вучић.

„Јутањи лист“ интервју почиње 
констатацијом да је Александар Вучић 
реално најмоћнији човек у држави. 
„С фантастичном подршком грађана, 
од чак 69 посто, тај енергични пра-
вник – један од најбољих студената 
своје генерације – не жури, међутим, 
с формализовањем те своје позиције. 
Сарадници тешко могу издржати ње-
гов радохоличарски ритам, од пола 
осам ујутро до осам, понекад и десет 
увече. И то седам дана у седмици, 
укључујући суботе и недеље”, наводи 
лист. Вучић сматра да је кључно и за 
Србију, и за Хрватску, да изграде пра-
ведна друштва, равноправна за све, 
толерантна и отворена, мултикултур-
на, с ефикасним државним апаратима. 
„На економском плану једни за друге 
можемо да направимо много. На при-
мер, да ми помогнемо Хрватској да 
успостави продуктивније односе с 
Русијом, а да Хрватска помаже Србији 
у процесу интеграције у ЕУ, или да 
вам помогнемо око неких пројеката, 
којима бисмо могли да заинтересује-
мо УАЕ”, рекао је Вучић.

Локални избори у општини Врбас заказани су 
за 13. октобар, а шеф Изборног штаба Српс-

ке напредне странке и овог пута ће бити Лука 
Петровић, из Извршног одбора СНС, који каже да 
очекује победу СНС-а, попут оних у Србобрану, 
Ковину, Зајечару, Косјерићу, Земуну.

„Грађани су препознали промене, које спроводе 
напредњаци и председник Странке, Александар 
Вучић, и верујем да ће нам и овде указати пове-

рење и пружити шансу да Врбас учинимо бољим 
местом за живот. С обзиром на то да знам какво 
је стање у Врбасу, и шта није урађено у том граду, 
под садашњом влашћу, верујем да ће грађани у 
великом броју изаћи на биралишта и дати шансу 
СНС, а тако и постати активни учесници проме-
на, које воде ка праведнијем друштву и квали-
тетнијем животу појединаца и заједнице“, каже 
Петровић.

Избори у Врбасу 13. октобра

Александар Вучић са главним и одговорним уредником  
„Дневног аваза“, Фадилом Мандалом

Лука Петровић
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Народна посланица из редова Српске напредне 
странке, Ирена Вујовић, са само 30 година, једна 
је од најмлађих посланика у овом скупштинском 

сазиву. Говори два језика, има диплому мастера, уписане 
докторске студије, а заменик је и председника парламен-
тарног Одбора за спољне послове. У разговору за „СНС 
Информатор“ каже да овај Одбор у великој мери допри-
носи побољшању угледа земље и бољој међународној са-
радњи.  

- Наша интерпарламентарна сарадња је на завидном ни-
воу. Делегације одбора за спољне послове страних држава 
често су наши гости. Тако унапређујемо односе и јачамо са-
радњу између наших организација, институција и земаља, 
у свим областима. Одбор за спољне послове потврђује 
међународне уговоре из области спољнополитичких од-
носа, штити права и интересе Републике Србије, и њених 
држављана у иностранству. Има и веома важну контролну 
функцију, која се огледа 
у обављању разговора 
са будућим амбасадо-
рима Републике Србије 
у свету, пре њиховог 
одласка на дипломат-
ску дужност, а, такође, 
и Министарство спољ-
них послова дужно је 
да обавештава Народну 
скупштину  о најзна-
чајнијим спољнополи-
тичким активностима.

Шта су Ваша кон-
кретна задужења?

- Као заменик пред-
седника Одбора за 
спољне послове, гос-
подина Милоша Али-
грудића, у његовом 
одсуству обављам ту 
дужност. До сада су у по-
сети Одбору биле веома значајне делегације, великих и 
уређених земаља, чији нам савети и подршка умногоме 
помажу. Народни посланици Српске напредне странке, 
који су чланови Одбора, заједно са мном, у претходном 
периоду били су веома активни, и допринели су побољ-
шању интерпарламентарне сарадње, у области спољне 
политике наше земље.

Били сте модератор састанака четири одбора за 
спољне послове - Хрватске, Црне Горе, БиХ и Србије, који 
се одржао почетком јула у Београду. Теме су биле борба 
против корупције и организованог криминала, и поло-

жај жена у пар-
ламенту. Колико 
је важна сарадња 
држава у региону 
у овим важним 
питањима?

- Одбор за спољ-
не послове допри-
нео је значајном 
унапређењу односа у региону. Због великог значаја сарадње 
између наша четири одбора у региону, први потпредседник 
Владе Србије, господин Александар Вучић, на задовољство 
свих, и гостију, и домаћина, на састанку је представио ус-
војену Националну стратегију за борбу против корупције 
и криминала. Била је то  веома квалитетна дискусија и 
наше уважене колеге из региона отишле су пуне утисака, 
са новим информацијама и сазнањем колико се одлучно и 

темељно спроводи бор-
ба против корупције у 
Републици Србији. Осим 
првог потпредседника 
Владе, овом сусрету ва-
жан допринос дао је и 
Никола Селаковић, ми-
нистар правде и државне 
управе.

Како видите положај 
жена у српском парла-
менту, на високим др-
жавним функцијама? 
Какав је став Српске на-
предне странке по пи-
тању равноправности 
полова и поверавања 
најважнијих функција 
женама?

- Српска напредна 
странка веома се залаже 

за равноправност поло-
ва, а томе у прилог говори и чињеница да су код нас на 
најважнијим функцијама, у законодавној, и у извршној вла-
сти, па и на унутар страначким функцијама, жене. Истакла 
бих да, и поред тога што се наша Странка залаже за рав-
ноправност полова, кадрове бирамо по стручности, степе-
ну образовања, искуству и ангажованости. Жене, које се 
данас налазе на најистакнутијим државним функцијама, 
препознале су СНС као носиоца промена, и приступиле су 
јој како би својим знањем и залагањем допринеле  бољој 
будућности. Сматрам да би овим примером требало да се 
поведу и друге жене у Србији.

Доприносимо бољој 
међународној сарадњи

ИРЕНА ВУЈОВИЋ, народна посланица

За бољу сарадњу у региону: Александар Вучић , 
Ирена Вујовић и Никола Селаковић



Срђан Живковић

Председник ОО СНС Лебане и 
помоћник председника Општине 
Лебане
Контакт:
snslebane@yahoo.com

Др Драган Спасић

Председник ОО СНС Власотинце 
и директор Дома здравља 
Власотинце
Контакт: 
dragan.spasic2@gmail.com, 
snsvlasotince@gmail.com

Дејан Стаменковић

Председник ОО СНС Црна Трава и 
шеф Одборничке групе СНС у СО 
Црна Трава

Контакт:
veljkostamenkovic@open.telekom.rs

Др Горан Цветановић

Председник ГО СНС Лесковац и 
градоначелник Лесковца
Контакт:  
gorancvetanovic@hotmail.com

Иван Стојановић

Председник ОО СНС Бојник и 
председник Општине Бојник
Контакт:
daniloljubisavljevic@gmail.com

Зоран Јовановић

Председник ОО СНС Медвеђа и 
шеф Одборничке групе СНС у СО 
Медвеђа
Контакт:    
neimarm1@open.telekom.rs

Јабланички округ
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Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић, каже 
да ће инфлација бити под контролом, да су девизне резерве 

10,7 милијарди евра, али да је нужан аранжман са ММФ-ом, и да 
кандидат за министра финансија, Лазар Крстић, има све предис-
позиције да буде добар чувар државне касе.

„Инфлација је на силазној путањи, њена просечна месечна 
стопа је 0,2 одсто и, као што смо најавили, до октобра ће бити 
враћена у циљане оквире од четири одсто, плус-минус 1,5 одсто. 
Утисак је и да су учесници на финансијском тржишту препознали 
вољу Владе да се реконструкцијом унапреди тренутни амбијент 
у Србији, и заокружи стварање стабилног окружења за посло-
вање и улагање. Истовремено, драго ми је што се Лазар Крстић 
вратио у Србију и прихватио велики изазов. Након нашег првог 
сусрета, стекла сам утисак да је максимално посвећен знању и 

учењу, и да има све предиспозиције да, уз подршку коју има, 
буде добар чувар државне касе. А, ту касу треба пунити реал-
ним и сталним приходима, а не претежно задуживањем. То што 
има 29 година је предност, то је довољно година да човек стекне 
чврстину и одлучност да доноси храбре и промишљене одлуке“, 
каже гувернер Табаковић.

По њеним речима, девизне резерве су 10,7 милијарди евра, што 
је много више од онога што се сматра потребним, али нам је нео-
пходан аранжман са ММФ-ом, не због новца, већ због тога што је 
земљи потребан добар саветник и контролор, чије ће мишљење 
о нама, као држави у којој Влада и НБС добро раде, делити и 
друге међународне институције. Гувернер Табаковић је истакла 
да од оцена тих међународних институција зависе и одлуке ин-
веститора, који ће улагати у своје послове у Србији.

ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ, гувернер НБС

Лазар Крстић 
ће бити добар чувар државне касе
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ЖЕНСКА СТРАНА

Народна посланица из редова Српске напредне странке, 
гинеколог др Љубица Мрдаковић Тодоровић, истиче да 
је Србија на петом месту у Европи по броју жена оболе-

лих од рака грлића материце, са око 1.500 нових случајева го-
дишње. По њеним речима, велики број жена први пут се јави ги-
некологу када је болест већ узела маха, када је лечење тешко и 
неизвесно. Нажалост, око 500 жена годишње изгуби живот због 
рака грлића материце, иако је већина случајева могла да се спре-
чи да је болест откривена на време. 

- Ова болест велики је проблем и у Европи, и у Србији. У Ев-
ропи се годишње болест открије код 60.000 жена, а око 30.000 
умре. Рак грлића материце једини је канцер који би практично 
могао бити елиминисан комбинацијом ефикас-
ног скрининга и коришћењем нових технологија, 
као што је вакцинација против ХПВ-а. Међутим, 
велики број жена и даље умире, јер мало знају о 
раку грлића материце и зато што су неефикасни 
превентивни програми. Заједно са ефикасном 
едукацијом, која би осигурала да жене одлазе 
на редовне прегледе, добро организовани оба-
везни скрининг програми ће, сигурно, смањити 
проблем који представља овај канцер – каже др 
Мрдаковић Тодоровић.

Колико смо близу реализације Националне 
стратегије против карцинома грлића?

- Национални програм за преванцију рака гр-
лића материце почео је да се спроводи у Србији, 
и у складу је са препорукама Светске здравствене 
организације, чији су циљеви „рано откривање 
рака грлића материце, адекватна дијагностика и 
терапија, смањење морталитета и побољшање квалитета живота 
жене“. Међутим, у установи у којој сам радила као гинеколог, 
јави се мање од 10 одсто од укупног броја жена позваних на пре-
вентивни преглед. 

Питање Националне стратегије могло би да се посматра у 
ширем контексту система здравствене заштите, која је постоја-
ла у примарном и секундарном сектору, и пре овог програма, а 
у домовима здравља као једна од специјалистичких грана које 
је систем препознао као неопходну у заштити и унапређењу 
здравља жена. Наиме, прегледи код гинеколога нису део само 
неке кампање, програма или система обавезног остваривања 
здравствене заштите, већ су део колективне свести напредног 
цивилизованог друштва, што, нажалост, није случај са друштви-
ма у транзицији, као и друштву које приступа ЕУ и прилагођава 

се регулисаном и прецизном систему. Ми, заиста, много радимо 
на реализацији овог програма, али резултати међу грађанством 
не треба да буду део статистичке анализе, већ реалне процене 
стања ствари, које често нису по мери наших жеља и настојања. 
Због тога ћемо, вероватно у будућности, морати да предузмемо 
нове кораке у смислу законске регулативе. 

Шта то конкретно значи? Шта бисмо могли да очекујемо?
- Ниједан народ, нити друштво, не би били организовани и нап-

редни да није норми и писаних правила којима се уређује систем, 
тако да је разумљиво да не можемо да очекујемо изузетне резул-
тате у одзиву за масовније прегледе различитих друштвених група 
и социјалних категорија. Чињеница да се о скринингу прича, апе-

лује и да постоји значајан број високо одговорних 
пацијенткиња, које брину о свом здрављу, говори 
да ова кампања има резултат. Да бисмо променили 
слику, по којој смо на зачељу Европе по оболевању 
и смртности, морамо да радимо на изменама зако-
на, који би унео и нова правила о правима, али и 
одговорности пацијената. Тако се побољшава ква-
литет и опсег дејства здравствене заштите, али и 
доводи до најефикаснијег резултата у борби про-
тив опаке болести, која у савременом свету није 
неизлечива.

Колико Вам помаже, у лекарском послу, то 
што сте народна посланица и можете да покре-
нете неку иницијативу, од које ће цела држава 
имати користи?

- Као лекар и посланица у Народној скупштини,  
у прилици сам да самостално, или у оквиру Посла-
ничке групе СНС, као и са осталим посланичким 

групама, активно промовишем измене и допуне постојећих за-
кона и усвајање нових закона, који треба да побољшају свако-
дневни живот грађана. У оквиру закона који се тичу здравствене 
заштите, поготово сада када смо на прагу добијања датума за 
преговоре о чланству у ЕУ, активно ћемо мењати нашу легисла-
тиву и прилагођавати наше законске оквире стандардима који 
важе у ЕУ.

У оквиру активности Женске парламентарне мреже, 16. јула 
2013. године, у Дому Народне скупштине, одржала сам преда-
вање о превенцији карцинома грлића материце и дојке, затим је 
отворена дискусија како да унапредимо скрининге путем закон-
ске регулативе, којом ћемо подићи ниво одговорности пацијена-
та према сопственом здрављу, а y складу са нормама које владају 
у системима здравства у ЕУ.

ЉУБИЦА МРДАКОВИЋ ТОДОРОВИЋ, народна посланица

Увешћемо обавезне 
лекарске прегледе

- Гинеколошки прегледи 
део су колективне свести 
напредног, цивилизованог 
друштва, што, нажалост, 
није случај са друштвима 
у транзицији, као ни у 
друштву које приступа 
ЕУ и прилагођава се 
регулисаном и прецизном 
систему. Зато морамо 
много да радимо на себи

Грађани се жале 
на неефикасност 
здравственог система

Колико често Вам се обраћају 
грађани за помоћ, и на шта се највише 
жале?

- Често ми се обраћају грађани са 
примедбама на неефикасност нашег 

здравственог система. Сагласна сам 
да је систем, у једном делу, слабије 
ефикасан, али са новцем којим 
располажемо, у највећем проценту, 
постижемо добар резултат. Мењаћемо 
све оно што није добро у оквиру 
нашег здравственог система, како 
бисмо пружили најбољу здравствену 
заштиту, по узору на развијене земље 
ЕУ, нашим суграђанима. Ми, лекари, 
и остали здравствени радници и 

сарадници, као и други учесници у 
здравственој заштити, посветили смо 
се очувању здравља нашег народа и на 
томе ћемо истрајати.

С обзиром на то да грађани 
Ниша знају да сам лекар, најчешће 
разговарамо о проблемима у 
здравству. Наравно, дa су ту и 
проблеми егзистенцијалне природе, 
бирократски апарат, неефикасност 
система у неким областима.
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Колико поверење у народу уживају Српска напред-
на странка и њен председник, Александар Вучић, 
говори и податак да грађани свакодневно долазе у 
седиште Странке у нади да ће овде наћи решење за 
проблеме који их годинама тиште. У име председни-

ка Странке, са грађанима разговара Александра Павићевић, која 
је, од јуна прошле године до данас, лично разговарала са 648 
грађана, и покушала да им изађе у сусрет.  

„Проблеми грађана су бројни, од немаштине и тешког живо-
та, до проблема у здравству, просвети, привреди, а сваки други 
жали се на корупцију. Младе људе углавном мучи незапосле-
ност, то што, после завршених студија, не могу да нађу, не само 
адекватан посао, него немају могућност да се било где запосле. 
Упознала сам многе младе и образоване људе који раде у ка-
фићима, кладионицама, на пијацама, 
који се плаше да заснују породицу, јер 
немају стални посао, ни приходе, због 
чега планирају да напусте земљу и по-
кушају да се остваре у иностранству. 
Људи средњих година суочавају се са 
проблемима у фирмама, највише због 
тога што остају без посла јер су, у по-
следњих десетак година, многа преду-
зећа затворена, лоше приватизована 
или су у стечају. Пензионери траже 
своја права, жале се да не могу да купе 
ни неопходне лекове од малих пензија. 
Веома ме је потресао случај човека од 
80 година, који је тражио посао, да не-
где чисти снег, јер од пензије не може 
да помогне супрузи, која је тешко бо-
лесна и којој је потребна нега“, каже 
Александра Павићевић. 

Наша саговорница организовала је 
хуманитарне акције преко општинских 
одбора СНС, како би помогла најугроженијима. Тако су баки 
Нини Димитријевић, из Општине Раковица, додељена средства 
за помоћ у подизању унука, трогодишњих близанаца, које сама 
гаји, а организована је и изложба слика глувонеме Вождовчан-
ке, Милице Димитријевић, која кроз сликање изражава своја 
осећања. 

„Долазили су људи који раде на пијацама, као продавци, да 
би прехранили породицу, који имају проблем са Скупштином 
Београда и градоначелником Ђиласом, јер им не дају дозволе, 
нити било какву солуцију да на другом месту зараде за жи-
вот. Радила сам и на случајевима приватизованих предузећа и 
фирми у стечају. То су комплексни проблеми, где радници од 
нас, као владајуће странке, траже да се испоштују њихова еле-
ментарна права. Долазили су ми директори и власници фирми, 
представници различитих синдиката, удружења... У сарадњи са 
Владом Републике Србије, покушала сам да пронађем најбоље 
решење за њих. Обраћали су се из предузећа „Југоинспект“, 
„Беокотон“, „ИЦГ“, „Генекс“, „Борба“, „Југоремедија“, „Навип“, 
„Галеника“, фабрике „ФАМ“, Завода за трансфузију крви, Удру-
жења осигуравача Србије, „МБ Гас“, „ЈАТ“-а“, наглашава Алек-

сандра. 
С обзиром на то да је председник 

Странке био и министар одбране, било 
је доста случајева везаних за то Ми-
нистарство, због неправилности које 
су настале док је на његовом челу био 
Драган Шутановац. Александра је, у са-
радњи са надлежнима у Министарству 
одбране, у ходу решавала неке од про-
блема грађана.

„Долазили су људи и из спортских 
клубова да траже помоћ, углавном фи-
нансијску, како би могли успешно да ре-
ализују своје идеје. Рад са људима није 
лак, морате да имате много толеранције 
и разумевања. Некима је довољно да их 
неко само саслуша и упути им реч уте-
хе. Многи спас проналазе баш у Српској 
напредној странци и звезда водиља им 
је наш председник, коме неизмерно ве-
рују, и од кога много тога очекују. Мно-

ги кажу да га воле као члана породице и зато осећају присност и 
слободу да изнесу своје личне и породичне проблеме“, открива 
Александра, и каже да је до сад у Странку учланила више од 80 
људи, и оних који су прешли из других странака, и аполитичних, 
а међу њима посебно издваја познатог редитеља и архитекту, 
Стојана Стојчића, и докторку Ксенију Крехов Радовић.

AЛЕКСАНДРА ПАВИЋЕВИЋ, у име 
председника Странке, свакодневно 

разговара са грађанима и покушава да, 
заједно са надлежним институцијама, 

нађе решење за проблеме који их муче

Увек смо отворени за грађане

- Рад са људима није лак, морате 
да имате много толеранције и 
разумевања. Некада је довољно 
да их само саслушате и упути-
те реч утехе. Многи спас прона-
лазе у СНС и звезда водиља им је 
наш председник, коме неизмерно 
верују, и од кога много тога оче-
кују. Кажу да га воле као члана 
породице и зато осећају слободу 
да изнесу своје личне и породи-
чне проблеме 
(Александра Павићевић)
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И Завод за здравствену заштиту радника „Железни-
це Србије“ истакао се у хуманитарним активност-

има овог лета. За пет радника издвојена је солидарно 
-хуманитарна помоћ од 170.773 динара. Повећан је 
број оброка у ресторану Завода, како би запослени са 
мањим приходима могли да приуште више јефтинијих 
оброка. Прихваћен је предлог в.д. директора Завода, 
напредњака прим. др Влада Батножића, да се помог-
не трудницама и мајкама. Сада се редовно исплаћује 
месечна накнада за трудничко боловање, а наградних 
15 одсто даје се трудницама које наставе да раде до 
термина порођаја. Редовно се исплаћује плата после 
порођаја у наредних 12 месеци, а ако породиље почну 
раније да раде, стимулишу се са додатних 15 одсто ме-
сечно. Омогућено је да мајке, до навршене треће годи-

не живота детета, имају клизно радно време, као и да 
могу да изађу са посла, ако за тим имају потребу.

„На дан обележавања 127 година постојања, 20. сеп-
тембра, Завод ће из својих средстава наградити осам 
радника, за више од 35 година континуираног рада. 
Предузели смо и конкретне кораке да се унапреди 
пословање Завода. Договорено је да наша најсавреме-
нија магнетна резонанца уђе у систем РФЗО, да би се 
пацијентима скратило време чекања, а Заводу умањи-
ли губици, који су у протеклих осам година били нај-
мање 20 милиона динара годишње. У договору са Ди-
рекцијом РФЗО и Фондом Београда, покренут је нови 
механизам како би Завод, после вишегодишњег нега-
тивног пословања, почео позитивно да послује“, каже 
др Батножић.

„Железнице Србије“ су, по хуманитарном 
ангажовању радника, међу најзапаженијим 
привредним системима у земљи. Железничари 
се највише истичу добровољним давалаштвом 
крви, а акције се континуирано организују то-
ком читаве године, широм Србије. И овог лета 
били смо више него активни у организацији ху-
манитарних акција.

Синдикат радника железничке инфраструк-
туре Србије, шесту годину заредом, на Видо-
вдан, 28. јуна, организовао је акцију добро-
вољног давања крви у Косовској Митровици. 
Одазвало се шездесетак железничара из целе 
Србије, а акцију је ове године, први пут, у са-
радњи са синдикатом, организовало хумани-
тарно удружење „Железничка солидарност“, 
на челу са председницом Славицом Мићић.

Акцију су помогли Канцеларија за КиМ и 
заменик директора Канцеларије, Злата Ра-
довановић, са Косова, а „Железнице Србије“ 
обезбедиле су два аутобуса који су до Косовс-
ке Митровице превезли железничаре из Бео-
града, Ниша, Новог Сада, Сремске Митровице, 
Краљева, са барске пруге и југа Србије.

Начелник болнице у Косовској Митровици, Ве-
сна Милентијевић, уручила је председнику чвор-
не синдикалне организације СРЖИС, Милану Ра-
деновићу, захвалницу за генералног директора 
„Железница Србије“, са захвалношћу за помоћ у 
организовању ове акције и поздравима са КиМ.

Једнако успешно организована је и хумани-
тарна акција запослених у Железничкој стани-
ци Београд, 4. јула, када је 69 чланова Друштва 
добровољних давалаца „Железничар“ дало крв, 
међу којима је био и Слободан Човић, који је 150. 
пут показао своју хуманост.

Друштво добровољних давалаца крви „Кап 
по кап – живот“ из Ужица, 18. јула, у једном 
дану организовало је две хуманитарне акције, 
у „Чиготи“ на Златибору (у сарадњи са ло-
калном самоуправом Чајетине и Туристичком 
организацијом Златибор, а за потребе ВМА из 
Београда) и у Железничккој амбуланти у Чач-
ку (у сарадњи са Службом за трансфузију крви 
Опште болнице у Чачку). У акцијама су учест-
вовали железничари из Ужица и Чачка, али и 
из Пријепоља, Прибоја, Пожеге, Краљева, Но-
вог Сада и Куле, а као гости крв су добровољно 
дали, полицајци из ПУ Ваљево и чланови Уд-
ружења добровољних давалаца крви дринских 
хидроелектрана из Вишеграда. У ове две акције 
прикупљене су 82 јединице крви.

И најзад, Хуманитарно друштво железничара 
„Констадин Веселиновић – Коста“ у Лесковцу, 
крајем јула, организовало је акцију добровољ-
ног давања крви, која је окупила више од 80 ху-
маних железничара из Лесковца, Ниша, Врања, 
Ристовца, Зајечара, Суботице, Сомбора, Велике 
Плане, Инђије, Руме, Зрењанина, Вршца, Пан-
чева, Београда.

Железничари целог 
лета давали крв

Привилегије за труднице и породиље

Помоћ девојчици 
из Мађарске 

Генерални конзул 
мађарске амбасаде у 
Србији, Миклош Ритец, 
захвалио се, у званичном 
допису, генералном дирек-
тору „Железница Србије“, 
Драгољубу Симоновићу, и 
железничарима, на помоћи 
коју су указали девојчици 
из Мађарске, 14. августа, 
на железничкој станици 
Нови Београд. Посебну 
захвалност упутио је шефу 
станице, Љуби Михајло-
вићу, и отправницима 
возова, Татјани Деспото-
вић и Александру Коста-
диновићу.

Девојчица је у раним ју-
тарњим часовима допуто-
вала возом из Будимпеште 
у станицу Нови Београд, 
где је требало да се нађе 
са мајком, и настави пут до 
Црне Горе. Девојчициној 
мајци, која ради у Црној 
Гори , полиција је због 
саобраћајног прекршаја 
одузела пасош, тако да 
она није успела да дође у 
Београд, али је обавестила 
мађарску амбасаду. Упла-
кану девојчицу, приметили 
су запослени на Железнич-
кој станици Нови Београд 
и збринули је. Након 
разговора са конзулатом 
Мађарске у Београду, 
девојчица је смештена 
у мађарску амбасаду до 
доласка мајке.



ПОРУКЕ БРОЈА

„Због великог значаја сарадње између 
одбора спољних послова Србије, 
Хрватске, БиХ и Црне Горе, Александар 
Вучић је представио Националну 
стратегију за борбу против корупције 
и криминала. Наше уважене колеге 
отишле су из Београда пуне утисака и са 
сазнањем колико се одлучно спроводи 
ова борба.“

Ирена Вујовић, члан Главног одбора СНС 
и народна посланица

„Постоје добро организоване локалне 
самоуправе, са снажним комерцијалним 
духом, као и оне које чекају да им све 
падне са неба. Прве ћемо подстицати, а 
друге мотивисати и подстицати да раде.“

Игор Мировић, потпредседник Главног 
одбора СНС и министар

„Драго ми је што се Лазар Крстић вратио 
у Србију и прихватио велики изазов. 
Након нашег првог сусрета, стекла сам 
утисак да је максимално посвећен знању 
и учењу, и да има све предиспозиције да, 
уз подршку коју има, буде добар чувар 
државне касе.“

Јоргованка Табаковић, гувернер НБС

„Изградња нових постројења значи 
да ће РТБ Бор, већ у 2015. години, 
из сопствених сировина, произвести 
око 80.000 тона бакра и око 2,2 тоне 
злата. Са новом технологијом топљења 
добијаће се додатних 35 милиона 
долара.“

Благоје Спасковски, члан Главног 
одбора СНС и генерални директор РТБ 
Бор

„Гинеколошки прегледи део су 
колективне свести напредног, 
цивилизованог друштва, што, 
нажалост, није случај са друштвима 
у транзицији, као ни у друштву 
које приступа ЕУ и прилагођава се 
регулисаном и прецизном систему. Зато 
морамо много да радимо на себи.“

Љубица Мрдаковић Тодоровић, 
члан Главног одбора СНС и народна 
посланица

„Неке резултате смо направили, али 
нисмо задовољни, и хоћемо да појачамо 
тим. Метафорично да кажем, играли 
смо Лигу Европе, али хоћемо да играмо 
Лигу шампиона. Нећемо се ни тиме 
задовољити, ићи ћемо што је могуће 
даље.“

Александар Вучић, председник СНС и 
први потпредседник Владе РС

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Александар Вучић у Кући фудбала, у Старој Пазови


