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Драги пријатељи, 

У понедељак, 21. октобра 2013. године, Српска 
напредна странка прославиће пет година од 
оснивања. Позивам вас да дођете да заједно 

прославимо овај наш јубилеј, на који смо веома 
поносни. Рејтинг Српске напредне странке говори 
о томе да су грађани у нама препознали вредне, 
поштене људе, којима је добробит Србије на првом 
месту, а не лични интереси. 

Пре неколико дана представили смо пакет економ-
ских мера за спас економије, и за спас Србије. То 
није ни леп, ни популаран пакет, али другог избора 
није било. Да није било тих мера и коначног раски-
да са досадашњом праксом, за годину дана буквал-
но бисмо имали аргентински сценарио у Србији – не 
би било више пара за војску и полицију, на улицама 

били би хаос и хајдучија, у апотекама не би било лекова, у болницама санитетског ма-
теријала, у школама ни професора, ни деце.  

Да ли је то Србија какву желимо? Није и не може да буде. Не треба крити у колико смо 
тешкој ситуацији, и да је једини спас суочавање са чињеницама, предузимање болних 
резова и штедња на свим пољима. Решили смо да опоравимо Србију. Знам да не могу 
бити популарни људи, ни странке, који крену у такав подухват, али мени је много 
више стало до тога како ће се у Србији живети, него до тога какав ће рејтинг имати 
која политичка странка. 

Сведоци сте свакодневних напада опозиције, која је, док је била на власти, опустоши-
ла земљу и због које данас и морамо да доносимо ове тешке мере, као и бесмислених 
анкета о томе да ли су грађани „за“ или „против“ мера Владе, критике „стручњака“, 
који су, у ТВ емисијама, одбацили  мере и пре него што су биле донете, пре него што 
су уопште сазнали које су. Већ сам вам говорио о негативистичком приступу, цинизму, 
сарказму, о томе да су неки људи увек против свега, макар и не знали против чега. Али 
су против. Велика је неверица у промене и у жељу да се нешто направи. 

Веома смо пазили да нове мере не додирују приватни сектор, који је најздравији део 
друштва, већ да буду усмерене на недозвољени део потрошње. Пензионери ће, та-
кође, остати нетакнути, као и људи који примају мање од 60.000 динара. Нове мере 
неће бити ни удар на средњу класу, како то злонамерници кажу, јер ће неко ко прима 
70.000 динара минимално издвајати од своје плате. С друге стране, не може се рећи 
да онај ко прима 120.000 динара месечно припада средњој класи. 

Трудили смо се да мере највише погоде политичаре, људе постављене на различите 
високе функције, директоре јавних предузећа, помоћнике министара, који свакако 
нису средња класа. 

У Србији мора да се створи логика здравог бизнса, да људи разумеју да смо завршили 
са самоуправљањем, и да морамо да трошимо само онолико колико смо зарадили. 
Сетимо се само како је претходна власт упропаштавала и свесно жртвовала здраве 
фирме, да би одржавала у животу оне болесне, а све то маркетиншки приказивала као 
бригу за привреду. Време је да докажемо да може другачије и боље да се управља 
земљом, да се вредније ради, како би се сутра боље живело. Наша мисија је да наста-
вимо даље. 

Београд, октобар 2013.



У ЖИЖИ

Српска напредна странка остварила је још једну 
убедљиву победу. На изборима за локални парла-
мент у Врбасу наставила је победнички низ и освоји-
ла више од 40 одсто гласова свих изашлих бирача.  

Ови избори били су прави лакмус папир који, без 
грешке, показује расположење грађана и поверење које имају у 
Српску напредну странку и њеног лидера, Александра Вучића, 
човека под чијим вођством је Србија почела да се мења и чини 
напоре да се опорави и модернизује, после много година раз-
арања и упропашћавања, због неодговорног понашања бивших 
власти.

Грађани одлично знају да је његовом заслугом почела озбиљ-
на борба против корупције и криминала, да се пред лице прав-
де изводе до сада недодирљиви људи, да Србија напредује у 
процесу европских интеграција, да смо за корак ближе бољем и 
мирнијем животу Срба на Косову и Метохији, да је Влада рекон-
струисана и да је, са новим министрима, добила нов залет. Чим 
је ублажен пламен ових горућих проблема, Александар Вучић 
се, са свом својом енергијом, окренуо решавању можда најтежег 
и најкомпликованијег проблема – спасавања српске економије, 
која је годинама систематски уништавана. 

Његова идеја била је да се, поред нових министара, ангажају 
и стручњаци из иностранства - Доминик Стос-Кан, бивши ди-

ректор ММФ-а, као саветник за економију, и као саветници за 
европске интеграције, људи са одличним  политичким везама – 
бивши аустријски канцелар, Алфред Гузенбауер, и Франко Фра-
тини, бивши шеф италијанске дипломатије и бивши потпредсед-
ник ЕК задужен за унутрашње послове и правосуђе. 

Резови и уштеде

Недуго, затим, министар финансија, Лазар Крстић, на отворе-
ној седници Владе, представио је и сет од шест економских мера, 
нужних за спас Србије, горку пилулу коју морамо прогутати, без 
које нећемо моћи да опстанемо, јер се годинама трошило више 
него што се зарађивало. 

1. Смањење плата у јавном сектору које су 
веће од 60.000 динара.

2. Повећање стопе ПДВ са осам на 10 одсто.
3. Реструктурирање јавних предузећа 

и смањење субвенција.
4. Уштеде у домену роба и услуга.
5. Узимање јефтинијих кредита.
6. Побољшање пословног амбијента.

Чим је санирао горуће проблеме 
корупције, европских интеграција, 
КиМ и појачања у Влади, АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ окренуо се решавању можда 
најтежег и најкомпликованијег проблема 
– спасавања српске економије, која је 
годинама систематски уништавана. Иако 
је песимиста, мере које су предузете, као 
и нове инвестиције које би требало да 
стигну у Србију, дају му веру да каже:

Ако се будемо довољно 
трудили, постаћемо 

балканско чудо

Ако се будемо довољно 
трудили, постаћемо 

балканско чудо
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ПЕТ ГОДИНА 
С Н С

Српска напредна странка 
прославиће пет година од 
оснивања, свечаном конвенцијом, 
21. октобра 2013. године, у 18 
часова, у београдској „Комбанк 
Арени“.  
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Боље него 
у „Луфтханси“
Вучић је подсетио да је за веома 
кратко време направљено неколико 
добрих аранжмана, и да су договоре-
не нове велике стране инвестиције, 
који ће ускоро дати резултате. Први 
видљив резултат  биће промотивни 
лет „Ер Србије”, за Абу Даби, 26. ок-
тобра. 
„Авиони ће имати можда бољи енте-
ријер и услугу него у „Луфтханси“. 
Неки критикују аранжман са „Ети-
хадом“, компнијом који нам чини, а 
видећете да ће „Ер Србија“ ускоро 
постати најјача компанија у региону 
и да ће узети послове другим моћним 
компанијама, међу њима и немач-
ким”, рекао је Вучић.

Ове мере, како је рекао, неће погодити најсиромашније, 
већ управо богатије, оне од којих има шта да се узме. Влада 
се обавезала и да ће реформисати и систем социјалне заш-
тите, тако што ће се из буџета за најсиромашније грађане из-
двајати најмање 50 одсто више, него до сад. 

„Веома је важно да подржимо оно што је изнео министар Кр-
стић. Лично сам сагласан са сваком речју коју је изговорио. За 
разлику од Грчке и Аргентине, које су у ситуацији великих дугова 
имале помоћ споља, Србија то не би имала, ако би наставила да 
се понаша неодговорно. Огорчен сам на претходне политичаре 
што не знамо ни колико људи ради у јавном сектору. Ова Влада 
ће, својим примером, показати да се понаша далеко озбиљније 
од претходника. Као што су многе земље пребродиле кризу, мо-
жемо и ми, и брже, и боље. Важно је да се мере не стављају на 
терет пензионера, који су своје пензије заслужили, и од којих 
нема шта да се узме. Треба јасно рећи да је држава упропашћена 
неодговорним понашањем бивших власти и да је сада пред нама 
тежак задатак да за два до два и по одсто смањимо фискални де-
фицит. Страшно сам љут на раније политичко руководство што 
потребне мере нису предузете још пре пет година. Претходна 
власт је јавни дуг, за само четири године, са 30 увећала на 60 
одсто БДП-а. Јавни дуг је растао геометријском прогресијом и 
тај раст се, планираним мерама, може зауставити тек 2016“, каже 
Александар Вучић.

По његовим речима, смањивањем плата у јавном сектору 
биће уштеђено 200-230 милиона евра. Приватни сектор, који 
вуче земљу напред, не може да издржи да његовом раднику 
просечна плата буде 34.000 динара, а у јавном сектору 47.000. 
Први потпредседник Влада најавио је да ће до краја године у 
Србију стићи милијарду долара кредита од Уједињених Арап-
ских Емирата, од којих ће 500 милиона бити утрошено за 
враћање дугова, а 500 милиона биће уложено у привреду 
уз највећу могућу контролу. 

Нова фабрика у Оџацима
У Оџацима је 2. октобра отворена фабрика за производњу 

пресвлака за аутомобилска седишта компаније „Магна 
ситинг“. Канадско-чешка компанија ће инвестирати 5,5 
милиона евра, а за сада је запослено око 300 радника. Све-
чаним пресецањем врпце, фабрику су свечано отворили 
први потпредседник Владе, Александар Вучић, и амбасадор 
Канаде, Роман Вашчук. Вучић је истакао да су за Владу за-
пошљавање, свако ново радно место и сваки нови радник 
најважнији, највећи и најбољи резултат и циљ. Нагласио је да 
сви могу бити поносни што ће 450 људи, до средине наредне 
године, радити у овој фабрици.

„Влада Србије ће, онолико колико може, од пореских об-
везника узимати да помаже развој оваквих пројеката. То смо 
чинили, то ћемо и чинити. Наш посао је да помогнемо грађа-
нима“, рекао је Вучић и поручио да је Србија са „Магном“ 
боља и другачија земља.

Предизборни митинг у Врбасу

Још једна убедљива победа 
СНС у Војводини

„Грађани су наградили поштење, истину и одговорност“, рекао је Александар 
Вучић у Врбасу, када је саопштио да је СНС освојила 40 одсто гласова на 
локалним изборима. „За четири године направили смо невероватан преокрет, јер 
смо 2009. године освојили 13 одсто у Врбасу, а сада је могуће да нам нико неће 
бити потребан за формирање власти. Важно је да испунимо очекивања грађана 
и покажемо одговорност, да Врбас више нема бахату и осиону власт, какву је 
имао до сада “, истакао је Вучић, и нагласио да је ово пета убедљива победа 
СНС у Војводини, да је освојена у најтежим условима, у месту у којем су и СПС 
и ДС били на власти, и у време када је покрајина овде улагала како би подршку 
добила ДС. „Низ победа у војвођанским градовима ће се наставити, јер грађани 
препознају одговорне људе који раде у њиховом интересу, у односу на оне који 
само критикују и подмећу“, поручио је Вучић.
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Избори на КиМ 3. новембра
Поводом локалних избора, који се на КиМ одржавају 3. 

новембра, Савет за избегла и расељена лица Српске на-
предне странке, позива све расељене Србе са КиМ да у што 
већем броју дају глас листи „Српска“, чиме ће на најдирект-
нији начин поништити резултате етничког чишћења и омо-
гућити да се расељени Срби врате тамо одакле су протера-
ни. Својим гласом за листу „Српска“ уједно дајете свој глас 
борби против криминала и корупције, што ће придонети 
укупном економском напретку, не само расељених Срба, 
него и свих грађана Србије. Савет за избегла и расељена 
лица СНС указује на чињеницу да су локални избори на 
КиМ статусно неутрални, што је додатни мотив да се изађе 
и гласа, и тако учествује у изградњи локалних институција 
и покаже привреженост Србији.

„Службена путовања смањена су осам пута, а некада је го-
дишње на путовања трошено више од 40 милиона евра. Од тога 
је бар 10 или 20 милиона бачено, а на то треба додати 10 мили-
она евра за дневнице, трошкове репрезентације од 40 милиона 
евра, трошкове за управне одборе од 120 милиона евра. За то 
време, запослени у приватном сектору губили су послове, а они 
који нису, добијали су за трећину мање плате, него у државном 
сектору, који издржавају“, поручује Вучић. 

Четири меморандума о разумевању

И док су доношене мере штедње за спас српске еконо-
мије, вредно се радило и на привчалењу нових инвестици-
ја. Тако су, између осталог, потписана и четири меморан-
дума о разумевању између Владе Србије и емираћанских 
компанија „Мубадала Атик“, „Мубадала Страта“, „Абу 
Даби Фјучр Енерџи“ и „Мубадала Дивелопмент“. Реч је из-
градњи истраживачког центра, фабрике чипова, фабрике 
авио делова, које ће снабдевати „Ербас” и „Боинг”. 

„Ти послови, као и долазак „Боша”, који је најмоћнија немачка 
фирма, и „Мерцедеса”, јесу снажна порука да можемо направи-
ти велике резултате. Ускоро стиже и првих 100 милиона евра од 
инвеститора из УАЕ за наводњавање, са ниском каматом, на рок 
од 25 година. Прављење научно–истраживачког центра требало 
би да буде увод у прављење фабрике чипова, а УАЕ у том послу 
има много искуства, јер су један од најмоћнијих и највећих свет-
ских произвођача. Потписали смо и Меморандум о разумевању 
за прављење фабрике авио компонената за „ер бас“ и „боинг“. 
Ако успемо да „изгурамо“ ова два пројекта, наш извоз износио 
би стотине милиона евра годишње! Надам се да ћемо имати до-
вољно снаге за то. Наши пријатељи из Абу Дабија, не само да 
имају вољу, новац и знање, већ и посебну жељу да помогну Ср-
бији. А све остало је на нама. Ако бисмо ове две инвестиције до 
краја реализовали, то би биле спасоносне вести за Србију. Же-
лим да за неколико година можемо да се похвалимо да смо разу-
мели, да смо имали визију, да смо се бринули о будућности, и да 
смо успели и умели да направимо такве фабрике. Тада би нестао 
спољно–трговински дефицит и комплетан увоз покрили бисмо 
извозом“, каже Александар Вучић. 

По његовим речима, иако имамо пријатеље који су спремни да 
нам помогну, све остало је на нама – морамо напорно да радимо, 
да се непрестано образујемо, обучавамо и напредујемо. 

„Ако то будемо успели, постаћемо мало балканско чудо. Ја сам 
човек који је увек песимиста, не желим да верујем у лепе при-
че, али ћемо се борити да оне постану стварност Србије. Желим 
да на крају људи могу да кажу – успели смо нешто што ни сами 
нисмо, у потпуности, очекивали. Довели смо српску памет из 
иностранства, ангажовали смо домаћу памет, доводићемо још 
стручних људи. Да ли можете да верујете да, којим год авионом 
да летите у свету, он ће имати делове који се производе у Ср-
бији?! То за две године може да буде реалност.

- Огорчен сам на претходне 
политичаре што не знамо 
ни колико људи ради у јавном 
сектору. Ова Влада ће, својим 
примером, показати да се 
понаша далеко озбиљније од 
претходника. Као што су 
многе земље пребродиле кризу, 
можемо и ми, и брже, и боље 
(Александар Вучић)

Ексклузивна појачања
Британски „Економист“ пише о најави могућих превреме-
них парламентарних избора у Србији, на којима би Алек-
сандар Вучић могао да изађе као победник. Лист наводи 
да је Вучић најмоћнији политичар у Србији и да га, по 
резултатима испитивања јавног мњења, подржава неве-
роватних 66 одсто бирача, између осталог, и захваљујући 
борби против корупције. Главна вест о којој су извештава-
ли светски медији било је ексклузивно појачање за Владу 
Србије у виду Доминика Строс-Кана, некадашњег дирек-
тора ММФ-а, као економског саветника у Немањиној 11. 
Како пишу најтиражнији француски дневни листови „Фи-
гаро“ и „Монд“, Вучић је потврдио да је Строс-Кан дошао 
да би помогао да наша земља смањи велики јавни дуг и да 
ће прва три месеца радити бесплатно. Британски „ББЦ“ и 
„Телеграф“ подсећају да је на Строс-Канову каријеру ба-
чена сенка због судских процеса, али истичу да се Вучић, 
за кога наводе да је најмоћнији српски политичар, није 
поколебао када је реч о репутацији коју Строс-Кан ужива 
као економиста. Најтиражнији шпански лист „Ел Паис“ 
преноси да су Вучић и Строс-Кан разговарали о економској 
ситуацији у Србији и да је нови саветник Владе већ пону-
дио нека решења. Решења за Србију понудио је и још један 
нови саветник Владе, бивши шеф италијанске дипломатије 
и бивши потпредседник ЕК, Франко Фратини. Он је на свом 
Твитер профилу написао: “Мој лични, индивидуални и 
бесплатни савет за заменика премијера Александра Вучића 
о томе како јачати европску перспективу Србије – прво 
реформе”. Како се наводи, Фратини ће своје активности 
спроводити без накнаде и путем личних контаката с првим 
потпредседником Владе, Александром Вучићем.

ДРУГИ О НАмА

Традиционални дочек уз погачу и со: Александар Вучић у посети Оџацима
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Површина: 2.784км²

Општине: 
Зрењанин, Нови Бечеј, 

Житиште, Сечањ, Нова 
Црња

Број становника: 
208.456
Седиште: 
Зрењанин

Представљамо

је на власти у општинама 
Зрењанин, Нови Бечеј, Житиште, 

Сечањ, Нова Црња

ПРИВРЕДА: Пољпоривреда, 
прехрамбена индустрија, шумарство, 
грађевина, саобраћај

Овај, некада моћни индустријски и културни центар Баната, доживео је при-
вредни слом у време санкција, да би после тога, у периоду док је на његовом 
челу био Горан Кнежевић, поново кренуо у интезивни развој, захваљујући ин-
тересовању страних и домаћих инвеститора. Онда је опет све стало, и град на 
Бегеју је, у последње четири године, био на маргинама великих привредних и 
инвестиционих догађаја у Војводини и Србији. Након вишегодишњег пропа-
дања привреде, велике незапослености и наслеђених дугова, променом вла-
сти, чланови СНС-а, на одговорним функцијама, ухватили су се у коштац са 
проблемима.

ЗРЕЊАНИН

Захваљујући инвестицијама, којих је за сада девет, и 
напору градске власти, град би могао ускоро да засија 
старим сјајем. Француски „Мекапласт”, који прави плас-
тичне подлоге за ФАС, планира да прошири капацитет, 
словеначка „Колпа” ће, у зависности од руског тржишта, 
проширити производњу. Пре два месеца, капацитете је 

СРЕДЊОБАНАТСКИ
 ОКРУГ

Нове инвестиције проширио и „Радијатор АД”, који тренутно има око 500 за-
послених, а нова инвестиција доноси још 250 радних мес-
та, од којих је 60 већ попуњено на пробној поризводњи. 
Уговор о куповини три хектара земљишта потписан је и са 
домаћом фирмом „О&М Инжењеринг“, чиме ће ово пре-
дузеће проширити капацитете и упослити 25 радника. „За 
нас је битно да инвеститори налазе доброг саговорника у 
локалној самоуправи и да се евентуални проблеми зајед-
нички савладавају“, истиче градоначелник Иван Бошњак.
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Зрењанинско позориште
–амбасадор културе

Град на Бегеју поноси се чињеницом да у њему постоји 
најстарија позоришна сала у Србији, из 1839. У прелепој 
барокној сали већ седму деценију ради професионално 
позориште „Тоша Јовановић“, са Драмском и Луткарском 
сценом. Зрењанинско позориште поноси се представом 
„Зла жена”, која је апсолутни победник Фестивала класике 
„Вршачка позоришна јесен”, а учествовала је и на Међуна-
родном фестивалу „Театар фест” у Бања Луци, где је, та-
кође, награђена. Започет је дуготрајан процес адаптације 
позоришне сале, кроз израду Пројекта, захваљујући сред-
ствима добијеним од НИС-а.

За безбедност деце 
у саобраћају

Савет за безбедност саобраћаја Гра-
да Зрењанина организовао је едукацију 
најмлађих учесника у саобраћају, учени-
ка првог разреда основних школа. Акција 
“Спретно и паметно у саобраћају” одржана 
је на саобраћајном полигону, учествовала 
је већина школа, а свака група деце прошла 
је кроз 45-минутну радионицу.

Тартан стаза 
у Кристалној 
дворани
У хали спортова, популарној 
Кристалној дворани, поставље-
на је тартан стаза, чиме се стичу 
услови за квалитетнији тренинг 
спотриста током зиме. Највише 
ће је користити атлетичари, који 
су и иницирали постављање ста-
зе испод трибина. Заједничком 
иницијативом атлетских клубова, 
локалне самоуправе и ЈП Спорт-
ски објекти, Зрењанин је добио 
прву кружну тартан стазу у затво-
реном простору у Србији. Вред-
ност инвестиције је 1,4 милиона 
динара.

ЈП Резервати природе
ЈП Резервати природе Зрењанин требало би да брине о 

споменицима природе Жупанијски парк, Бели дуд у Бе-
лом Блату, Храсту лужњаку, као и о Специјалном резерва-
ту природе Царска бара, Окањ бари, парковима природе 
Русанда и Средње потамишје, и о Специјалном резервату 
природе Ритови доњег Потисја. Оснивањем предузећа 
показана је потреба да се што пре обезбеде неопходни ус-
лови како би се, на друштвено одговоран начин, бринули 
о нашим природним ресурсима, што је и дужност одговор-
не локалне самоуправе, за коју се залаже СНС.

Протекло је осам месеци 
од како је отворена Канце-
ларија за брзе одговоре у 
Зрењанину. Од тада је об-
рађено више од 800 разних 
захтева, а грађани су пре-
познали основну сврху кан-

целарије - да на једном месту могу да поднесу захтев за 
добијање грађевинске дозволе, без одласка у јавна и ко-
мунална предузећа и установе, и да решење добију у крат-
ком року. У оквиру Канцеларије уведен је и „Систем 48’’, 
који омогућава грађанима да одговоре на своја питања и 
проблеме добију у року од 48 сати, од тренутка пријаве 
путем мејла, интернет портала, смс-а или телефона.

Канцеларија за брзе одговоре

ЕУ финансира Стратегију у култури
Зрењанин је први град у Србији чију ће израду Стратегије 
развоја у области културе финансирати ЕУ, из фондова пре-
кограничне сарадње, у вредности од 38.000 евра. Реч је о 
пројекту који ће се реализовати кроз неколико сегмената. 
Стратегија ће бити добар инструмент за приступање европ-
ским фондовима, при конкурисању за различите пројекте.

Омладинска организација СНС у Зрењанину сваког месе-
ца обележава важне међународне датуме путем разних 
трибина, едукација, акција и излета, у циљу унапређења 
и јачања структуре странке. Недавно је обележен и Међу-
народни дан мира, полагањем венаца на споменик краљу 
Петру Првом Карађорђевићу-Ослободиоцу. 

Активна напредњачка омладина

Иван Бошњак, градоначелник Зрењанина, са ђацима

Народно позориште у Зрењанину

Градоначелник Зрењанина са нашим 
прослављеним спортистима



Поклони малишанима 
за први дан у школи

Председник СО Нови Бечеј, Саша Максимовић, заменик председника Општине, 
Матија Ковач, и директор Центра за социјални рад, Игор Вујовић, 2. септембра 
посетили су основне школе Општине Нови Бечеј и сваком ђаку прваку поделили 
поклон пакетиће за први дан у школи. У току само једног дана пакетићи су по-
дељени у свим насељеним местима (Ново Милошево, Кумане, Бочар).

НОВИ БЕЧЕЈ

Пластеници 
за младе

Реасфалтирана је улица Лазе 
Пајића у Новом Милошеву, у 
дужини од 600 метара. 

Потписан је мултилатерални 
уговор о реализацији заједнич-
ког пројекта Града Зрењанина, 
општина Нови Бечеј и Кикинда, 
USAID-a и Министарства омла-
дине и спорта, за обуку младих 
за пластеничку продају, покре-
тање пољопривредних инку-
батора и поставку четрдесе-
так пластеника за исто толико 
младих незапослених људи. У 
име Града Зрењанина, уговор 
је потписао градоначелник, 
мр Иван Бошњак, а испред 
Општине Нови Бечеј заменик 
председника Општине, Матија 
Ковач.

Туризам и инвестиције
Од 23. до 27. августа одржана 

је једна од три најзначајније ту-
ристичке манифестације у Србији, 
„Госпојина 2013“, коју је ове го-
дине посетило више од 200.000 
гостију из земље и иностранства. 
Међу посетиоцима био је и пред-
седник Народне скупштине, др 
Небојша Стефановић. Председник 
СО Нови Бечеј, Саша Максимо-
вић, упознао је председника Пар-
ламента са пројектима локалне 
власти, пре свега у области енер-
гетике. Било је и речи о подршци 
челних људи СНС-а око реализа-
ције пројекта Спа центра „Војво-
дина“ у Новом Милошеву, који би 
запослио 150 радника. За његову 
реализацију заинтересован је аус-
тријски „Вамед’’.
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Небојша Стефановић, председник Народне скупштине у посети Новом Бечеју

Први дан у новој школској години са новобечејским првацима
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БРАТИМљЕњЕ 
Ногинског реона и Средњобанатског округа 

Након посете политичко-привредне делегације из Мос-
ковске области, на челу са начелником Ногинског реона, 
Владимиром Николајевичем Лаптевим, и замеником пред-
седника Московске Думе, Иваном Николајевичем Жуковим, 
из Руске Федерације, која је на позив начелника Средњоба-
натског округа, Душана Шијана, и градоначелника Зрењани-
на, мр Ивана Бошњака, дошла у узвратну посету, на седници 
Савета Округа потписана је Повеља о братимљењу Ногин-
ског реона и Средњобанатског управног округа, и градова 
Ногинска и Зрењанина. Потписани су и уговори двеју компа-
нија из Зрењанина, које ће имати могућност изградње својих 
фабрика и пласман производа  у Руској Федерацији.

Посета Данима Херцеговине у Требињу

У оквиру Дана Херцеговине у Требињу, договорено је да 
зрењанинска фирма „Агро дукат” отвори Агро центар у Тре-
бињу. У циљу ширења културног значаја, договорено је и да 
се у заједничку манифестацију обједине Дучићеви дани у 
Требињу, Липарски дани ,,Ђура Јакшић“ у Новој Црњи, дани 
,,Бранка Радичевића“ у Сремским Карловцима и дани ,,Мике 
Антића“ у Кикинди и Мокрину.

Потписан Уговор о сарадњи са НИС-ом

Меморандум о сарадњи и Уговор о стручном оспо-
собљавању запослених између Нафтне индустрије Србије 
и Техничке школе Зрењанин, у Градској кући потписали су 
Дмитриј Фоменко, заменик генералног директора НИС-а, 
и Милинко Бабић, директор Техничке школе. Циљ потпи-
сивања Меморандума је унапређење научног и образовног 
рада школе, у складу са пословним активностима НИС-а. 

Предраг Матејин - нови шеф 
Посланичке групе СНС 

„Од Војводине се очекује да буде замајац и покретач развоја 
читаве Србије, као што је то била у не тако давној прошлости, 
због природних ресурса и људи, али је она све сиромашнија 
и неразвијенија. Овакво стање последица је готово аматер-
ског, дугогодишњег, лошег вођења економије и привреде, од 
стране ДС-а и њених коалиционих партнера, на републичком 
и покрајинском нивоу“, рекао је Предраг Матејин, нови шеф 
Посланичке групе СНС у покрајинском парламенту.

Формирана Женска парламентарна мрежа

Стојанка Лекић, покрајинска посланица из Зрењанина и пред-
седница Одбора за равноправност полова у Скупштини АПВ, 
покренула је иницијативу за формирање Женске парламентарне 
мреже у Скупштини АПВ, 6. септембра у Чортановцима. Женска 
парламентарна мрежа формирана је 16. септембра, а за прву ко-
ординаторку изабрана је Стојанка Лекић. Поред Савета за родну 
равноправност и остваривање једнаких могућности на територији 
Града Зрењанина, одборници СГ су 20. септембра усвојили Европ-
ску повељу о родној равноправности на локалном нивоу, и тако се 
нашли међу 1.300 градова из 47 држава.

ВЕСТИ ИЗ ОКРУГА

СЕЧАЊ
Помоћ за најугроженије

У току је израда пројекта „Отоворени загрљај“, који 
финансира ЕУ, у који је укључен и Дом здравља Се-
чањ. Сврха пројекта је превенција институционалног 
смештаја особа са интелектуалним и менталним потеш-
коћама. Захваљујући донацији „Вода Војводине“ из Но-
вог Сада, спортски комплекс у селу Јаша Томић богатији 
је за три комплета мобилијара, који су постављени уз 
ограду фудбалског терена и будућег кафе бара. Од када 
је за директора Центра за социјални рад „Сечањ“ имено-
вана Милимирка Антић, потпредседник ОО СНС Сечањ, 
покренуте су многе активности - подела пакетића деци 
са посебним потребама и у породичном смештају, адап-
тација просторија за пројекат „Помоћ у кући за стара, 
хронично оболела и инвалидна лица“ и адаптација, уз 
помоћ донатора, дневног боравка за особе са сметњама 
у развоју. Игралиште је опремљено дечијим справама, у 
оквиру Центра за социјални рад, и постављени су тобо-
гани на постојећем полигону у центру Сечња.

ЖИТИШТЕ
Општина добила добре домаћине

СНС је 7. августа ушла у власт у Општини Житиште, а за 
председника Општине изабран је напредњак Митар Вучуре-
вић. Наши кадрови управљају и ЈП „Развој”, кроз које ће се у 
будућности преламати сви развојни програми Општине. Не-
посредно по преузимању управе, употреба службених возила 
стављена је под контролу, трошкови репрезентација сведени 
су на минимум, новом систематизацијом смањен је број рад-
них места. Обезбеђена су средства за израду ратарских пу-
тева (вредност инвестиције 10 милиона динара), крпљење 
ударних рупа (шест милиона динара), постављање верти-
калне и хоризонталне саобраћајне сигнализације (900.000 
динара). Један од кључних циљева нове општинске управе је 
завршетак пројекта на коме је радила фирма „Војводинапут”, 
којој је уплаћено 150 милиона динара, а путеви нису урађени. 
Ефикасним радом руководства фирме и Општине, пронађено 
је још 140 милиона динара за трећу, последњу фазу израде 
пројекта. Средства су обезбеђена за канализациону мрежу, 
пречистач отпадних вода, индустријско-радну зону, црпну 
станицу, халу спортова, еко-чесме.

Фабрика уз магистрални пут
Даница Стричевић, прва жена председник Општине Нова 

Црња, за кратко време на челу извршне власти у Општини, 
остварила је контакте са потенцијалним инвеститорима који 
би помогли развоју Општине. Потписано је гарантно писмо 
са фирмом „Симопластика“, озбиљним инвеститором, за от-
варање фабрике, на теритирији Општине, са капацитетом 
запошљавања 120-150 радника. Фирма производи пласти-
чне делове за моторна возила, а градња фабрике предвиђе-
на је поред магистралног пута М-7, Зрењанин-Темишвар.

НОВА ЦРЊА
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У тренутку када је Александар Вучић обавестио 
јавност да више не може да даје „само пола 
себе“ Министарству одбране, због све већих 
обавеза које има као први потпредседник Владе, 
и када је јасно поручио да Србија заслужује да 

на овој  важној функцији буде човек који ће предано, про-
фесионално, безрезервно и са пуним радним временом, 
обављати послове министра одбране, очи јавности су биле 
упрте у одлуку СНС-а ко ће бити нови министар. Струка 
је недвосмислено подржала, а политички противници су 
заћутали, када је постало јасно да је Вучићев наследник 
Небојша Родић. Човек кога одликује, пре свега, стручност, 
није дуго чекао да својим сарадницима да до знања да рад-
но време не почиње у  осам часова, нити се завршава када 
сат откуца своје. Њега можете видети већ у шест часова у 
кабинету, а нећете га срести у луксузним ресторанима, ни 
у току радног времена, нити касније. У интервјуу за „СНС 
Информатор“, Родић говори о томе шта за њега значе по-
верење, одговорност, тимски рад, али и о опремању Војске 
и о томе шта су највећи безбедносни изазови.

За веома кратко време именовани сте на неколико 
значајних функција. Били сте генерални секретар пред-
седника Републике, директор БИА, а сада сте министар 

одбране. На којој дужности сматрате да можете да 
дате најбољи допринос?

- Успех је ствар приступа и досегнућа до постављеног 
циља. Ако послу приступате одговорно и посвећено, ни ре-
зултати неће изостати. У тимском раду добијате посао на 
коме ћете, тако се очекује, дати најбоље резултате. Посао 
прихватате или одбијете, јер познајете себе, свој приступ 
обавезама, радећи га имајући у виду циљ и ефикасност, 
као и ефективност учинка. Уз то иде и осећај одговор-
ности. Уосталом наш живот и јесте резултат свих наших 
избора. Мој избор је да будем део укупног бољитка. Са 
жељом да се ситуација у Србији помера напред, прихватао 
сам понуђене дужности, и давао, и дајем свој допринос, 
како најбоље знам и умем, али и могу. 

Какав је осећај и колика је одговорност доћи на место 
министра одбране, после Александра Вучића?

- Предлог Александра Вучића да будем министар одбране 
прихватио сам као знак поверења и обавезе. Поверење нећу 
изневерити, а обавезе испуњавам у складу са потребама до-
бро организованог система и Министарства које је, после 
избора прошле године, имало резултате међу најбољим у 
Влади Србије. Ти резултати обавезују, тако да осећај одго-
ворности не оставља дилеме - рад Министарства одбране и 

- Планира се 
набавка новог 
вишенаменског 
борбеног авиона, 
савременог 
ракетног 
система ПВО, 
оклопних борбених 
возила точкаша, 
модернизација 
тенкова и борбених 
возила, 
хеликоптера и 
школско-борбеног 
авиона „супергалеб 
Г4“, као и 
савремених 
извиђачких 
средстава и 
беспилотних 
летелица 
(Небојша Родић)

Нећу ИЗНЕВЕРИТИ      Вучићево поверење

ИНТЕРВЈУ БРОЈА: Небојша Родић
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Опремање Војске 
не престаје, упркос кризи

Како тече опремање Војске Србије савременим на-
оружањем и опремом? 

Шта је до сада набављено, а шта је још у плану?
- Упркос недостатку финансијских средстава, опре-

мање Војске Србије не престаје. Набављена је савре-
мена телекомуникациона опрема, најпре за јединице 
које учествују у мул ти на ци о налним опе ра ци јама и 
међународним вежбама, наставили смо опремање 
специјалних јединица личним наоружањем и новим 
возилима, интензивно се ради на модификацији и 
осавремењавању средстава наоружања Копнене 
војске, Ваздухопловства и ПВО. Инте гри са ни ласер ски 
систе м за обу ку путем симу ла ци ја „MILES“, наба вље н 
средствима аме рич ког про гра ма „Гло бал на ини ци ја ти-
ва за миров не опе ра ци је“, инсталиран је у бази „Југ“, у 
Цен тру за обу ку једи ни ца за мул ти на ци о нал не опе ра-
ци је. Овако савременим опремањем, стварамо услове 
да база прерасте у регионални и партнерски центар за 
обуку учесника мировних операција, чиме, као држа-
ва, потврђујемо опредељење да будемо део мировних 
напора међународне заједнице, и уједно обезбеђујемо 
инфраструктурне услове за реализацију активности из 
Програма „Партнерство за мир“ и заједничке безбед-
носне и одбрамбене политике ЕУ.

Нећу ИЗНЕВЕРИТИ      Вучићево поверење
Војске Србије биће у најдубљем интересу државе, и грађана, 
и потребе да овде живимо, и сигурније, и боље.

Војска Србије ужива највеће поверење грађана, а мла-
ди све више везују своју будућност за систем одбране. 
Како коментаришете то што се у септембарском року 
за служење војног рока пријавило скоро шест пута више 
кандидата, него што је предвиђено?

- Био сам поносан када сам у ваљевској касарни „Војвода 
Живојин Мишић“ стајао испред строја тих младих људи, 
опредељених да часно служе отаџбини и наставе нашу бо-
гату војничку традицију. Подсећам да заклетва, као спрем-
ност за жртву отаџбини, у српској војсци постоји још од 
1334. године, а да Душанов законик, 15 година касније, има 
одредбу која говори о том чину. То је заклетва отаџбини и 
себи, са вером да се дата реч неће погазити, и да се част да 
служите домовини неће изневерити. Ти млади људи верују 
у своју отаџбину, и ми их не смемо изневерити. У Војсци Ср-
бије они имају добар посао, изазовне задатке, материјалну 
сигурност која треба да буде још већа, да имају будућност 
за себе и своју породицу.

Који су највећи безбедносни изазови за Србију?
- Недавни напад на КиМ, у коме је један припадник Еулекса 

изгубио живот, потврђује колико је то један осетљив безбед-

носни простор за Србију, али и шире. Зато мора остати под 
будном пажњом међународних мировних снага, а Србија ће, 
дипломатским активностима и чврстом сарадњом са КФОР-
ом, непрестано радити да српско становништво, пре свега, 
али и сви који живе на том простору, имају сигурност преко 
потребну за безбедност читавог региона. Србија има, нажа-
лост, и друге претње, као што су национални и верски екстре-
мизми, тероризам пред којим нико данас није довољно безбе-
дан, а организовани криминал и корупција морају се што пре 
и ефикасније сузбијати, јер су сметња нашем укупном развоју 
и ЕУ интеграцијама, у које се увелико укључујемо. 

Да ли постоји опасност да се, током спровођења Бри-
селског споразума и предстојећих избора на КиМ, погор-
ша безбедносни положај Срба?

- Поменути инцидент потврђује да таква опасност увек 
постоји. Зато треба интензивно радити на две ствари: јача-
ти безбедносни потенцијал на том простору, и дугорочно 
развијати свест код свих који живе на КиМ да је реч о њи-
ховој будућности. Нестабилност, нереди и жртве, а свега 
је већ било и превише, не воде ниједном разумном циљу. 
Србија и међународна заједница улажу напоре, пре свега, 
за мирну будућност, уз тражење најбољих политичких ре-
шења за заједнички живот.
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Напредњак проф. др Момчило Бабић, директор 
Републичког фонда за Здравствено осигурање 
Србије, каже да је Српска напредна странка је-
дина странка која је на претходне изборе изашла 
са јасном и конзистентном политиком за област 

здравствене заштите, која је уграђена у страначки документ 
„Бела књига”. Републички фонд за здравствено осигурање, 
по његовим речима, данас спроводи ту политику. 

- Одмах по ступању на дужност, донели смо „Стратегију 
развоја здравственог осигурања до 2020. године”, засновану 
на програму који сам, као кандидат за директора, предста-
вио УО. Светска банка је превела тај докумнет, и он је сада 
на верификацији, у Вашингтону, на шта сам поносан, јер је 
оцењен као ретко добар дугорочни концепт развоја здрав-

У СУСРЕТ ИЗБОРИМА

Планови СНС-а 
за Костолац

У наредном периоду очекују нас избори 
на локалном нивоу у неколико градова 
и општина Србије. За Савете МЗ у Жа-

барима одржаће се 20. октобра, у Кладову 10. 
новембра, а затим следе локални избори на 
Вождовцу, у Оџацима, Аранђеловцу, Неготину, 
Костолцу...  

Избори у Костолцу биће одржани најверо-
ватније у децембру и активисти СНС се за њих 
увелико припремају. СНС Пожаревац је, иначе, у 
сталном изборном процесу, од прошлогодишњих 
локалних избора, преко избора за савете МЗ, па 
до избора за одборнике Скупштине града. 

„Наши људи су на терену, са народом. Же-
лимо да имамо пoтпуни 

увид у проблеме са 
којима се грађани су-
срећу, и да их заједнич-
ки решавамо. Не може 
се управљати градом 
из кабинета. Грађани 
се жале на неефикасну 
администрацију, неза-
посленост, корупцију, 
дивље депоније, мањак 
воде за пиће, и на аеро-
загађење, због термо-
електране и експлоата-
ције угља. Покренута 
је иницијатива да се 
издвојена предузећа из 
састава ТЕКО Косто-
лац, „Прим“, „Георад“, 
„Стандард услуге“, „Ау-

тотранспорт“, „Рио“, врате у окриље овог пре-
дузећа, јер нису успела да се снађу на тржишту, 
а термоелектрана је остала без сигурних парт-
нера“, каже напредњак Бане Спасовић, пред-
седник СГ Пожаревца.

По његовим речима, напредњаци се труде да 
од Костолца направе и град туризма и хотелијер-
ства, јер се налази на Дунаву, у близини светски 
познатог археолошког налазишта Виминацијум, 
и бројних средњовековних манастира.

„Костолац би морао да буде препознатљив и 
као град базичних спортова. Овде постоји јед-
ниствена гимнастичка сала, као и капацитети 
да се направе атлетска стаза и затворени базен. 
Покренућемо иницијативу и да Костолац добије 
индустријску и бесцаринску зону на Дунаву, и 
да почне озбиљније да се бави пројектима које 
финансира ЕУ“, наводи Спасовић.

Раскрстили смо са онима који 
су из РФЗО извлачили огромне 
профите. Сада су пале цене у 
јавним набавкама, забрањени 

су контакти запослених са 
добављачима, а са мном нико 
од тих људи није могао ни да 
се састане, јер са њима немам 

о чему да разговарам, каже 
проф. др момчило Бабић, 

директор Репубичког завода за 
здравствено осигурање

ственог осигурања у свету. Значи, имамо план рада и актив-
ности. Променили смо многе ствари за само шест месеци, чак 
12 правилника, којима се регулишу права грађана, и већ има-
мо боље уређен систем осигурања, него што је икада био. 
Наставићемо да радимо, и грађани ће осетити промене. 

Чини се да је РФЗО често на мети критике јавности. 
Како то коментаришете?

- Свих ових шест месеци води се невиђена медијска кам-
пања против РФЗО, из разних центара моћи, и Фонд се поку-
шава прогласити за дежурног кривца за стање у здравству, 
које, иначе, није добро. Вредно радимо, а ја и даноноћно, не 
обазирући се на кампању. Стали смо на жуљ криминалним 
круговима, који су из РФЗО извлачили огромне профите. 
Пале су цене у јавним набавкама, забрањени су контакти за-
послених са добављачима, а са мном нико од тих људи није 
могао ни да се састане, јер ја са њима немам о чему да раз-
говарам. Упућујем их на поштовање Закона о јавним набав-
кама, којим је све лепо и јасно дефинисано. Сваки запослени 
у РФЗО, иначе, дневно пише извештаје о свом раду, и то је 
велика новина.    

Колико се новца месечно слије у РФЗО, и да ли је то до-
вољно да би здравствени систем добро функционисао?  

- РФЗО затекли смо у катастрофалном стању. Дуговања 
обвезника доприноса премашују 850 милиона евра, од чега 
је 350 милиона ненаплативо, а скоро 500 милиона је од пре-
дузећа у реструктурирању. Претходна Влада је разорила 
РФЗО, а сада би њени политички следбеници да га прогласе 
кривцем за оно што су оставили народу и осигураницима. 
Сваког месеца уредно исплатимо 104.000 плата запослени-
ма у здравству, што износи 99 милијарди динара годишње. 
За материјалне трошкове здравствених установа остаје мало 
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Спроводим државну политику
Колико је пацијената тренутно на листи чекања за 

трансплантацију у иностранству, о трошку државе? 
Како сте обезбедили средства? 

- Трансплантације су посебан проблем, за који решење 
мора да нађе Министарство здравља. Потребна нам је 
промена Закона (ми смо дали предлог промене), потребан 
нам је Национални центар за трансплантације (дали смо 
предлоге), потребан нам је програм (имамо предлог), 
а све што сами не можемо, упутићемо у иностранство. 
Тамо трансплантације веома много коштају, а нема ни 
довољно органа. Ипак, нашли смо средства за упућивање 
на трансплантације срца, и деце и одраслих, док овде 
не направимо систем. У томе нам је много помогао наш 
председник, Александар Вучић, својим већ пословично 
одлучним ставом. Довољан је био један телефонски 
разговор и проблем мале Аните Балаж, и друге деце, 
и одраслих, којима треба трансплантација срца, био је 
решен. Ја, наиме, знам тачно своју позицију – спроводим, а 
не водим државну политику.

- Претходна Влада је разорила 
РФЗО, а сада би њени политички 
следбеници да га прогласе кривцем 
за оно што су оставили народу 
и осигураницима. Сваког месеца 
уредно исплатимо 104.000 плата 
запосленима у здравству, што 
износи 99 милијарди динара 
годишње. Измирујемо све обавезе 
према апотекама, у року од 60 дана, 
а законски рок је 150 дана

Стали смо на жуљ 
криминалним круговима

и недовољно. Ипак, измирујемо све обавезе према апотека-
ма за лекове, у року од 60 дана, а законски рок је 150 дана. 
Зато нема ниједног разлога за несташицу лекова, а она од 
пре три месеца била је лажна узбуна, произведена од стране 
неких тајкуна, и неких локалних самоуправа, којима смо ос-
порили више од четири милијарде динара незаконито прис-
војених пара РФЗО, тј. осигураника Србије. Здравство је у ве-
ликим проблемима због тога, али плате се уредно исплаћују, 
лекови уредно плаћају. У року од годину дана направићемо 
контролни систем, који ће увести адекватан респект наших 
осигураника у коришћењу здравствених услуга. Имаћемо 
заштитнике права осигураника у свим установама.  

Да ли постоје инструменти за побољшање наплате? 
Колико грађана Србије уопште није осигурано? 

- Нова Влада Србије битно је поправила систем наплате 
доприноса за здравствено осигурање, и сада још око 100.000 
људи није осигурано. Тежимо да сви грађани буду осигурани 

и да осете бенефите обавезног здравственог осигурања. Ми 
смо странка десног центра, али водимо политику социјално 
одговорне државе.

Да ли ћемо убудуће моћи да бирамо да ли ћемо се лечити 
у приватној или државној ординацији? 

- Наравно да ћемо моћи да бирамо, али то је процес који 
не може да се „преломи” одмах, и тражи припреме и много 
богатији Фонд. Имамо свега 256 евра по глави становника, 
за комплетну здравствену заштиту, што је најмање у Европи.

Да ли ће, после свега, здравствене књижице бити за-
мењене новим, електронским, и када ће грађани моћи да их 
оверавају без чекања у редовима? 

- Здравствене књижице ће бити замењене, савременим 
картицама, које омогућавају оверу за пет секунди. Иденти-
фикација осигураника у установама здравства траје исто то-
лико и нема бескрајног преписивања на шалтерима. Картице 
важе 10 година. То је Закон који је донела претходна Влада, 
а ми спроводимо законе, а не релативизујемо их као прет-
ходници.

Да ли РФЗО има контролу над листама чекања? 
Да ли би процедуре могле да се убрзају, да се ангажује 

више лекара, да се саграде нове болнице, да грађани не би 
месецима чекали на интервенције? 
- У свим европским земљама постоје листе чекања на неке 
здравствене услуге. У Енглеској се дуго чека чак и на неке 
специјалистичке прегледе. Радимо на стварању софтвера, 
на основу новог Правилника о листама чекања, који ће уре-
дити тај систем. Спречићемо корупцију и казнити оне који 
злоупотребљавају позицију у државним здравственим уста-
новама. Све листе чекања ће убудуће бити контролисане од 
стране РФЗО, а тамо где буду злоупотребљене, биће изрече-
не строге санкције, према установама и одговорним лицима. 
Ми постојимо због грађана, а не грађани због нас. РФЗО не 
може, по закону, да гради болнице, не може да купује опре-
му. Он само може да „купује” здравствене услуге, од држав-
них и приватних установа здравства.

Проф. др Момчило Бабић



14  |  СНС ИНФОРМАТОР 7/2013

СНС ПАНОРАМА

1. Липљан
Отворена канцеларија СНС-а у Доњој 
Гуштерици

МО СНС у Доњој Гуштерици свечано је отворио 
своју канцеларију, у присуству око 150 чланова и 
симпатизера Странке, међу којима су били члано-
ви ИО СНС, Владета Костић, Бранимир Стојано-
вић, и локални функционери Срђан Петковић и 
Љубинко Караџић. “Доња Гуштерица и села у око-
лини, највећа су српска места у Општини Грачани-
ца, и сматрали смо да заслужују да имају канцела-
рију, која ће служити свим грађанима, без обзира 
на партијску или идеолошку припадност, у циљу 
решавања њихових локалних проблема”, рекао је 
Костић. „Ова канцеларија још један је знак да Ср-
бија чврсто стоји иза свог народа, да нема намеру 
да одустане и да ће увек бити уз њега, без обзира 
на околности“, оценио је Стојановић, и најавио 
отварање још канцеларија напредњака. Председ-
ник Општине Липљан, Срђан Петковић, поделио 
је пет лаптопова О.Ш. „Браћа Алексић“, у Сувом 
Долу и Новом насељу, и Предшколској установи 
„Липљан“, у Сувом Долу и Лепини.

2. Клина
Дрва за монахиње

Винка Радосављевић, председник ОО СНС Кли-
на и начелник Пећког управног округа, обишла је 
матуранте у Пећком округу, уручила симболичне 
поклоне и пожелела им успех у школовању. Зајед-
но са Костом Белошевићем, председником ОО 
СНС Исток и председником Привременог органа 
Општине Ђаковица, и Божидаром Шарковићем, 
чланом Привременог органа Општине Клина и 
потпредседником ОО СНС Клина, обишла је мо-

нахиње у манастиру Успеније Пресвете Богороди-
це, у Ђаковици, где, иначе, нема Срба. „Разговара-
ли смо са монахињама, којима свака посета много 
значи, и обавестили их да ће добити дрва, преко 
Канцеларије за КиМ, и да ће их активисти СНС-а 
исећи и сложити“, каже Винка Радосављевић.

3. Бачка Паланка
Иницијатива за изградњу моста

Формирана је радна група, у коју су ушли пред-
ставници Министарства одбране, локалне само-
управе и представници пољопривредника, како 
би се решили проблеми ВУ „Карађорђево“, пре 
доласка инвеститора из Ал Дахре. Првој седници 
новог сазива Савета МЗ Стари град присуствовао 
је и директор ЈКП „Комуналпројект“, напредњак 
Дражен Јарић, који је најавио почетак радова на 
водоводу и канализацији у центру града, у Бло-
ку „Партизан“, у Кордунашкој, улици Живојина 
Мишића, Бранка Радичевића, Цара Лазара. Рег-
ресираће се трошкови боравка трећег и четвртог 
детета у ПУ „Младост“, и у предшколским групама 
при сеоским школама, као и трошкови смештаја 
и превоза ученика и студената. Одборници СО 
Бачка Паланка усвојили су Одлуку о покретању 
иницијативе за изградњу моста на Дунаву, између 
Бачке Паланке и Нештина.

4. Блаце
Отварање нових просторија

Свечано су отворене нове просторије ОО 
СНС Блаце, 26. августа, а гости су били начелник 
Топличког управног округа, Братислав Јовановић, 
и привредници из Општине. Повереник ОО СНС 
Блаце, Зоран Јозић, најавио је активности усмере-
не на прекомпоновање општинске власти, јер СНС 

жели да, учешћем у власти, преузме одговорност и 
почне да решава проблеме.

5. Бојник
Побољшање генетике јуница

ЈП за водоснабдевање Брестовац-Бојник-Доље-
вац, чији је директор напредњак Срђан Стојано-
вић, изградило је водоводну мрежу у МЗ Косан-
чић, дугу 1,5 километар, а у МЗ Кацабаћ дугу 700 
метара. ЈКП “Јединство”, чији је технички директор 
Драган Љубисављевић (СНС), градило је дистри-
бутивну мрежу фабрике воде Мала Црквица. Ра-
дило се и на продужењу канализационе мреже у 
Бојнику (450 м) и у МЗ Придворица (180 м). Ово 
предузеће добило је нову управну зграду и ста-
ницу за млечне производе, у саставу пијаце. Фонд 
за пољопривреду Општине Бојник, где СНС има 
помоћника директора, Славољуба Крстића, иначе 
заменика председника ОО СНС Бојник, како би се 
побољшао генетски материјал у 2013, доделио је 
11 робних кредита „женско уматичено теле“, са 
обавезним враћањем првог женског телета (исте 
сорте) након телења јуница. Фонд је субвенцио-
нисао набавку нове механизације и садног мате-
ријала, организовао предавања и посету Сајму 
пољопривреде у Новом Саду.  

6. Ивањица
У потрази за инвестицијама

Нашу Општину посетили су представници ру-
ског инвестиционог фонда, на челу са Михаилом 
Чолкином. Фонд је издвојио 100 милиона евра за 
финансирање бизниса, уз камате 1,5-3,5 одсто, а 
намерава да сарадњу подигне на државни ниво. 
Према речима заменика председника Општине, 
Раца Секулића, Фонд је заинтересован за инвес-
тирање, по моделу јавно-приватног партнерства, у 
изградњу СЦ на Јелића пољу, и изградњу мини хи-
дроелектране на Ношници. Делегација Општине 
Ивањица учествовала је и у раду округлог стола, у 
организацији Српско-словеначког пословног клу-
ба у Љубљани, и представила предности улагања 
у Србију. Ивањичку општину представљали су 
Рацо Секулић и Небојша Мијаиловић, а подршку 
окупљању дао је и Александар Радовановић, ам-
басадор Србије у Словенији. Делегација Општине 
посетила је и Румунију, у оквиру манифестације 
„Дани српске културе“ у Темишвару. Рацо Секу-
лић, представници Дома културе и хуманитарне 
организације „Стара Рашка“ разговарали су са 
представницима локалне самоуправе румунских 
општина Рекаш и Решица, о привредној сарадњи. 

7. Краљево
Посета белоруске делегације

Саветник председника Републике Србије за 
привреду, Предраг Микић, у посету Краљеву до-
вео је делегацију из Белорусије. Гости су обишли 
Фабрику вагона и упознали са могућностима са-
радње. У сарадњи са Министарством за омладину 
и спрот, отворена је Канцеларија за младе, која ће 
функционисати у оквиру градске управе. „Задатак 
је да младима омогућимо да учествују у друштве-
ном животу, да би сутра доносили одлуке које се 
тичу њих самих“, каже Никола Радевић, коорди-
натор Канцеларије за младе. Прославили смо дан 
ПД „Електросрбија“, чије је седиште у Краљеву, 
компаније која послује на више од 25.000 км2 и 
која је највеће привредно друштво у Србији. „У пр-
вих шест месеци 2013. остварена је добит од 885 
милиона динара, смањени су трошкови и губици, 
наплата је најбоља у последњих десет година“, 
каже напредњак Срђан Ђуровић, директор „Елек-
тросрбије“.

8. Кучево 
Санација путева, Хомољски мотиви

Дирекција за изградњу и развој санира локал-
не путеве, сопственом механизацијом и радном 
снагом. Санирају се ударне рупе на регионалним 
путевима, који су сада у надлежности Општине. 
Завршена је изградња помоћног стадиона ФК 
„Звижд“ Кучево, а завршава се стадион ФК „Не-
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„Рођен као Србин, умро као 
Американац, Тесла је постао још 
један историјски чвор који везује 
судбине и пријатељство наших 
држава и народа. његове одреднице 
су српски народ, чији је припадник, 
и америчка држава, која је развила 
његове научне потенцијале, а 
Тесла је, ипак, на почетку и крају, 
задужио цело човечанство. И Србин 
и Американац - или - ни Србин ни 
Американац, већ грађанин света“.

Председник Томислав 
Николић открио је 
споменик великом 
српском научнику 
Николи Тесли, у 
Њујорку, поводом 70 
година од његове смрти

Председник Николић 
са супругом Драгицом 
Николић на пријему, 
који су за светске 
лидере организовали 
председник САД-а, 
Барак Обама, и његова 
супруга Мишел Обама

ресница“. Реконструисан је кров школе у насељу 
Буковска. Фолклорни ансамбл „Златна капија“ из 
Москве одржао је хуманитарни концерт за породи-
цу Аните Милић из Кучева, која има петоро деце. 
Хуманитарној акцији, са једнократном помоћи, 
прикључила се и Општина Кучево. Хомољски мо-
тиви још једном су окупили више од 500 учесника 
и велики број посетилаца. На платоу испред хоте-
ла ,,Рудник’’ одржано је такмичење у прављењу 
старих народних јела ,,Златне руке’’. Учесници из 
25 општина и крајева Србије преносили су, уз сви-
рање, песму и игру, обичаје својих предака. 

9. Ниш
Полиција добила четири возила

Градоначелник Ниша, др Зоран Перишић, пре-
дао је представницима нишке ПУ четири возила, 
које је Град обезбедио за рад новоформиране 
интервентне јединице, како би се створили ус-
лови за подизање безбедности. „Председник СГ, 
Миле Илић, и ја, договорили смо се да се одрек-
немо куповине возила за потребе Града, која је 
била планирана за ову годину, и да та средства 
искористимо за помоћ ПУ Ниш”, рекао је Пери-

шић, и најавио следећи заједнички корак Града и 
полиције – постављање безбедносних камера. Од 
кад су Одбојкашки клуб „Ниш“ преузели кадрови 
СНС, остварени су први успеси. Организован је 
турнир у одбојци на песку, на којем је учествовало 
16 мушких и осам женских екипа, а прва три места 
однели су играчи из ОК „Ниш“. 

10. Жабаљ
Уређење платоа око споменика

Чланови СНС су 5. септембра, ручним алатом и 
косилицом за траву, уредили околину споменика 
Црна ћуприја на Тиси, који је подигнут невиним 
жртвама из јануара 1942, када је убијено и бачено 
под лед реке више од 700 цивила. Споменик је био 
толико запуштен и обрастао травом да се није ви-
део са пута, који иде уз саму ограду.    

11. Ковачица
Филм о Михајлу Пупину

Савет МЗ Самош, где СНС има већину, затражио 
је од СО Ковачица да ова МЗ добије приоритет 
приликом асфалтирања улица у општини. Радили 
смо на пројекту за бушење новог бунара и асфал-

тирање улица и документацију смо послали Фонду 
за комуналну изградњу СО Ковачица. Месна ор-
ганизација пензионера и Група жена Самоша ор-
ганизовали су хуманитарну акцију за помоћ деци 
у Специјалној школи „Мара Мандић“ из Панчева. 
Краткометражни играни филм „Михајло Идворски 
Пупин – детињство’’ премијерно је приказан у На-
родном дому, у Идвору, 21. септембра. То је први 
играни филм о Михајалу Пупину, који је снимљен је 
у његовом родном Идвору, у продукцији Регионал-
ног центра за таленте „Михајло Пупин’’ из Панчева. 
Рађен је према Пупиновој аутобиографији „Од па-
шњака до научењака’’, за коју је добио Пулицерову 
награду. У припреми су помагали мештани Идвора 
и чланови МО СНС Идвор. 

12. Осечина
Шљива као туристички бренд

Сајам шљива окупио је око 30.000 посетилаца, 
а своје производе представило је око 250 учесни-
ка. Међународни карактер манифестацији дали су 
учесници из Словеније, Хрватске, Републике Српс-
ке и Македоније. Сајам је свечано отворио Нико-
ла Селаковић, министар правде, и рекао да је ово 

(Томислав Николић)
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пример како се, за релативно кратко време, може 
изградити нови имиџ, стављајући у први план оно 
најбоље што се има, као што је Осечина учинила 
претварајући се у градић шљива. У име органи-
затора, добродошлицу је пожелео Ненад Стева-
новић, председник Општине. Првог дана Сајма 
потписан је уговор за извоз 500 тона суве шљиве 
у Румунију, а сва три дана одвијала се манифеста-
ција „Златне руке“. 

13. Нови Сад
Победе у Сланој Бари и Ченеју

Коалиција око СНС однела је убедљиву победу 
на поновљеним изборима за Савет МЗ Слана Бара, 
освојивши 81 одсто гласова. На поновљене изборе 
изашло је 15 одсто бирача, а у Савет је ушло чак 
осам чланова СНС-а. На изборима за Савет и над-
зор МЗ Ченеј, 8. септембра, свих 11 места у Савету 
припало је напредњачким кандидатима, као и два, 
од три, у надзору. У новим просторијама ГO СНС, 
у организацији Форума жена, одржано је прво у 
низу дружење са женама предузетницама из Но-
вог Сада. Миа Костић је, у име Форума, угостила 
народну посланицу Александру Томић, Мирјану 
Ђурђевић, председницу Удружења привредница, 
Стојанку Лекић, председницу Одбора за родну 
равноправност у Скупштини АПВ, народне посла-
нице из Новог Сада, Мају Гојковић, Јасмину Обра-
довић и Биљану Пантић. 

14. Ужице
Посета Небојше Стефановића и Николе 
Селаковића 

Напредњаке Ужица посетили су председник 
Народне скупштине, др Небојша Стефановић, и 
министар правде, Никола Селаковић. „ Република 
ће помоћи да се, кроз важне пројекте, попут кон-
верзије аеродрома Поникве за цивилни саобраћај, 
и изградње фабрике отпадних вода, подстакне за-
пошљавање у Ужицу“, рекао је Стефановић, који 
је, заједно са Селаковићем, присуствовао састанку 
ГрО СНС. Државна секретарка, мр Стана Божо-
вић, посетила је ГрО СНС Ужице. Са градоначел-
ником, Сашом Милошевићем, разговарала је о 
унапређењу сарадње у области социјалне зашти-
те, положаја жена и родне равноправности. Пово-
дом Дана европске баштине, испред Хидроцент-
рале на Градској плажи, одржано је предавање на 
тему „Индустријализација Ужица и изградња прве 
хидроцентрале на Балкану, по Теслиним принци-
пима”, које је организовао Савет за културу СНС 
у Ужицу, а предавање је одржао председник Са-
вета, Радивоје Папић. ГрО СНС Ужице, на челу са 
повреницом Иваном Стојиљковић, делио је „СНС 
Информатор“. Савет за правна питања формирао 
је Канцеларију за бесплатну правну помоћ. Са-
вет за информисање организује бесплатни курс 
енглеског језика. Савет за комуналне делатности 
одржао је конститутивни састанак. 

15. Сомбор
Палачинкијада и Лубеницијада

Сваког петка, у просторијама ГО СНС у Сом-
бору, члан Правног савета, дипл. правник Живко 
Поповић, пружа правне савете грађанима. Члано-
ви МО СНС из Старе Селенче обезбедили су и по-
ставили плетену жицу око терена за мали фудбал, 
на дечијем игралишту на Чворку. У органисзацији 
МО СНС Стара Селенача, на дечијем игралишту 
организоване су Лубеницијада и Палачинкијада. 

16. Сјеница
Давање крви 

Више од 50 давалаца одазвало се позиву ОО 
СНС у Сјеници, и дало крв. По речима др Даније-
ле Дрндаревић, из Службе за трансфузију крви у 
Ужицу, одзив давалаца је био далеко изнад оче-
кивања.

17. Петровац на Млави
Уређена градска плажа

На иницјативу ОО СНС Петровац на Млави, 
уређена је градска плажа и тако је испуњена више-
деценијска жеља грађана Петровца. Постављени 

су сунцобрани, кабине за пресвлачење, туш, плат-
форме за улазак у воду и степенице за прилаз ку-
палишту. На инсистирање ОО СНС, локална само-
управа, коју чини и СНС, реконструисала је главну 
улицу, Српских влада, у дужини од 2,5 километра. 
Следећа на реду је улица Петра Добрњца, а обно-
вићемо и друге.

18. Кладово
Монографија града

Чланови ОО СНС Кладово организовали су 
редовну, месечну акцију добровољног давања 
крви. Одборник СНС у Кладову, Урош Бановић, 
предложио је на седници локланог парламента да 
се формира радно тело са задатком да се напише 
монографија Кладова. Предлог је да монографија 
буде објављена двојезично и има српско-енглеску, 
српско-руску, српско-немачку и српско-данску 
верзију. ОО СНС Кладово једногласно је предло-
жио напредњака др Борислава Петровића, хирур-
га, за кандидата за директора кладовске болнице. 

19. Прибој 
Оснажена Одборничка група СНС

ОО СНС Прибој добио је нове одборнике у СО 
и постао најбројнија одборничка група, са 13 пред-
ставника. „Са новим одборницима, пет из ДСС, и 
једним из ЛДП, СНС има најјачу одборничку групу, 
која ће наставити да ради за добро грађана При-
боја. Приоритет је решавање економских пробле-
ма, пре свега, „ФАП“-а, рекао је Крсто Јањушевић, 
помоћник председника Општине, и подсетио да 
је делегација „Мерцедеса“ већ била у ФАП-у и да 
се очекује нова посета. Међународни дан старих, 
1. октобар, обележен је низом манифестација. 
Народна посланица Миланка Јевтовић Вукојичић 
(СНС), као члан Одбора за рад, социјална питања, 
друштвену укљученост и смањење сиромаштва у 
Народној скупштини, посетила је четворо старих 
и најугороженијих у општини Прибој и помогла 
их са пакетима основних намирница и новцем за 
лекове.

20. Мионица
Обилазимо села и разговарамо 
са грађанима 

После распуштања мионичког одбора СНС и име-
новања повереника, шансу су добили нови, стручни 
људи да формирају квалитетан одбор и допринесу 
бољем животу грађана. Имамо све више чланова, 
спроводимо акције и разговарамо са гласачима. 
Организовали смо добровољно давање крви, увели 
бесплатне правне савете, у страначким просторијама 
са грађанима свакодневно разговара Весна Марко-
вић Пајић, израдили смо Нацрт економског плана 
развоја Општине и до краја октобра имаћемо сајт. У 
акцији „За спас општине Мионица“ обилазимо села и 
МЗ, држимо трибине и представљамо план за опора-
вак локалне привреде. У селу Шушеока разговарали 
смо са грађанима о лошој комуникацији са локалном 
самоуправом и слабом водоснабдевању. Мештани 
су одлучили да почну да прикупљају потписе за ре-
избор МЗ. Повереник ОО СНС Мионица, Бобан Јан-
ковић, и пресдедник МО, Урош Стојковић, упознали 
су грађане са плановима Странке и позвали их да нам 
се прикључе. Сличне посете организоване у селима 
Мратишић, Осечница, Крчмар. 

21. Лозница
Ново лице Бање Ковиљаче

Завршене су прва и друга фаза реконструкције 
улице Народног фронта и Гучевске, приведена је 
крају јавна набавка за постављање аутоматског 
система за заливање паркова, закључен је уговор 
са извођачем радова „Скала Гарден“. Изграђена је 
трим стаза од 1,1 километар, отворене су понуде 
за постављање мобилијара и осветљење трим ста-
зе изнад „Три чесме“. Урађене су улице Георгија 
Димитријевића и Жике Поповића, а до краја го-
дине у плану је асфалтирање још две мање улице, 
просецање дела Војводе Степе и израда пројектне 
документације за још четири улице. ЈП „Дирекција 
за управљање и развој Бање Ковиљаче“ израдила 

је програм реконструкције паркова, постављена је 
расвета у камп насељу у Горњој Ковиљачи, обно-
вљени су споменици у парку, урађена је пешачка 
стаза код Санаторијума, очишћене су две дивље 
депоније уништавана је амброзија. У просторија-
ма ГрО у Лозници, 14. септембра, омладина СНС 
успешно је спровелa акцију добровољног давања 
крви, а најављено је још хуманитарних акција.

22. Књажевац
Подела „СНС Информатора“

Омалдина СНС разговарала је са грађанима и 
делила „СНС Информатор“ на градској пијаци. 
Видевши нашу страначку новину у рукама СНС 
активиста, грађани су прилазили са речима: „Ви 
сте наши“, „То је наш Вучић“, „Сине, да ли има још 
који?“. 

23. Врање
Осветљење центра града

Дирекција за развој и изградњу града, посред-
ством Министарства енергетике, почела је модер-
низацију уличне расвете, што ће донети уштеду 
струје, јер ће обичне сијалице бити замењене тзв. 
штедљивим. „Пројекат ће се одвијати у неколико 
фаза, у 80 градских улица, а трећина посла је већ 
завршена“, каже Горан Ђорђевић (СНС), директор 
Дирекције. У последњој фази планирано је да буду 
уграђени сензори за аутоматско паљење и гашење, 
што ће донети додатну уштеду. На иницијативу 
председника СГ Врања, Дејана Тричковића, улица 
у врањском насељу Рашка 2, добила је име по бор-
цу против корупције, Верици Бараћ. Град Врање 
и филијала Националне службе за запошљавање 
расписали су јавни позив за програм стручне 
праксе, намењен незапосленима који се први пут 
стручно оспособљавају. Град Врање, уз подршку 
ЕУ и Владе Швајцарске, преко Програма европског 
партнерства са општинама „ЕУ Прогрес“, реализује 
пројекат „Промоција града као атрактивног ам-
бијента за инвестирање“. Пољопривредници који 
су конкурисали добиће, крајем октобра, 36.078 
бесплатних садница воћа, које ће бити засађене на 
око 50 хектара. У Булевару АВНОЈ-а реконструише 
се тротоар и гради бициклистичка стаза. Завршава 
се асфалтирање улица Јурице Рибара, Моравске 
и Нишавске, а радиће се на ревитализацији Хаџи 
Томине улице. 

24. Нова Варош
Напредњаци са љубинком Друловићем

Неколико дана након освајања титуле првака 
Европе, селектор омладинске репрезентације Ср-
бије, Љубинко Друловић, посетио је свој завичај. 
Тим поводом, председник Општине Нова Варош, 
Димитрије Пауновић, организовао је свечани 
пријем у згради СО Нова Варош. За 35 најбољих 
ученика завршних разреда основних и средњих 
школа, разредне старешине и директоре, општин-
ска управа је и ове године уприличила свечани 
пријем, у реновираном хотелу „Панорама“, уз до-
делу признања, новчаних награда и поклона. Ди-
митрије Пауновић изабран је за новог председни-
ка Скијашког савеза Србије. Под покровитељством 
Општине Нова Варош, одржан је „Златарфест“, 
манифестција која је окупила око 15.000 посети-
лаца. У циљу развоја туризма, Општина је привела 
крају пројекат вештачког оснеживања градског 
скијалишта. Следећи изазов је скидање „катан-
ца“ са Специјалне болнице на Златару, која је од 
скоро у власништву ПИО Фонда. „Предложићемо 
да Општина преузме Специјалну болницу, по мо-
делу „Панораме“, како би објекат поново ставили 
у службу развоја туризма и отварање радних мес-
та“, рекао је Пауновић. 

25. Инђија
Протест због укидање бесплатне ужине

Активисти ОО СНС Инђија оштро су осудили 
одлуку општинских власти да, у овој школској го-
дини, укину бесплатну ужину за ученике основних 
школа. Општина Инђија, због презадужености 
и неадекватног трошења новца из буџета, једва 
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функционише и ова срамна одлука је, изгледа, 
почетак краја владавине, чија је једина одлика 
безпризорно расипање и раскош за „одабране“. 
Немогуће је да се не може пронаћи 20 милиона 
динара годишње за ову намену, а новац се бездуш-
но користи за покривање измишљених трошкова 
и лоших пројеката попут „Јавни превоз Инђија“, у 
оквиру кога аутобуси путују углавном празни. 

26. Сремски Карловци
Сарадња са Црвеним крстом

У заједничкој акцији Клуба жена СНС  и Савета 
за омладину, организована је акција „Твоје мало 
неком значи много “, током које су прикупљене 
одећа и обућа, и свечано уручене председници 
Црвеног крста, Драгани Кљајић. Потпредседник 
ОО СНС Сремски Карловци, Дејан Станковић, 
рекао је да је ОО и до сада учествовао у хума-
нитарним акцијама, преко добровољног давања 
крви, обезбеђивања клима уређаја ПУ „Радосно 
детињство“, средстава стоматолошкој амбуланти 
и помоћи деци са КиМ, која су била у посети Срем-
ским Карловцима.

27. Оџаци
Чишћење смећа после Тамбурица феста

У Каравукову је 15. септембра, у организацији 
МО СНС, одржано хуманитарно спортско вече, 
посвећено недавно преминулом омиљеном се-
оском доктору, Владимиру Миленковићу. У при-
суству више од 300 гледалаца, одиграно је пет 
фудбалских и рукометних утакмица клубова из 
оџачке општине, и прикупљено око 58.000 дина-
ра, који су уручени породици преминулог докто-
ра, који је на изборима за Савет МЗ у Каравукову, 
освојио највише гласова. Дероњчанин Слободан 
Ћорковић, одборник СНС у СО Оџаци, 9. септем-
бра, са групом пријатеља, очистио је простор на 
коме је недавно одржан Тамбурашки фестивал, 
који је посетило више од 30.000 људи. „Не могу 
да разумем организаторе фестивала, а поготово 
општинаре из демократско-радикалске власти, 
што су дозволили да остане оволико смеће“, каже 
Ћорковић, који је пре неколико месеци, незадо-
вољан радом Савета МЗ у Дероњама, окречио и 
заштитио дрвореде у центру села.

28. Крагујевац
Градске власти запоставиле културу 

ГО СНС Крагујевац одржао је тродневну едука-
цију „Мала школа предузетништва“. Активисти МО 
СНС  Лепеница добровољно су дали крв у Инсти-
туту за трансфузију у Крагујевцу. ГрО СНС трећи 
пут, кроз конференције и одборничка питања, 
указује на нерешено питање исплата незапосле-
ним породиљама. Одржали смо конференцију на 
тему очувања и истицања културне баштине гра-
да. Последњих неколико година, ниједна инсти-
туција града Крагујевца није се јавила на конкурс 
Министарства културе, ради добијања статуса 
институције од националног значаја, није одржан 
ни Интернационални фестивал хармонике, један 
од најбољих у региону. Истичемо да градска упра-
ва нема средстава за школоване уметнике, али да 
зато, за прославу Дана града, одабирају уметнике 
по неким својим критеријумима.

29. Ириг
Још једно добровољно давање крви

У акцији добровољног давања крви, одржаној 
13. септембра, 31 напредњак дао је крв, и сакупље-
но је 13,5 литара драгоцене течности. Пре само 
две недеље била је организована редовна акција 
давања крви у ДЗ Ириг, због чега је још већи успех 
ове акције, којој се одазвао велики број младих 
људи, међу којима је било и оних који су први пут 
били добровољни даваоци.

30. Жагубица
Чишћење и сађење цвећа

Омладина СНС из Жагубице покренула је ак-
цију „Улепшајмо Жагубицу“. Млади су фарбали 
канте за смеће, садили цвеће дуж улица, чистили 
излоге празних локала у пешачкој зони и лепи-

ли их банерима са мотивима Хомоља. Акција се 
наставља и у селима широм Општине. Циљ је, не 
само да се улепша животни простор, већ и да се 
грађанима да пример и пружи шанса да се при-
кључе акцији.

31. Бечеј 
Радови на осветљњу и вреловоду

На иницијативу ОО СНС у Бечеју постављена 
су упозорења „Пажња возачи, школа је почела“, 
учесницима у саобраћају поводом почетка школс-
ке године, на углу Зелене и Новосадске улице, и 
на углу Золтана Чуке и Главне, код Градске апо-
теке. Завршени су радови на расвети Горњег пар-
ка и председник Општине Бечеј, Вук Радојевић, 
свечано је упалио светло у парку. Расписана је 
јавна набавка за радове на постављању тротоара. 
Верујемо да ћемо, током мандата, комплетно ре-
конструисати јавну расвету. Почела је реконструк-
ција магистралног вреловода, у делу од Милоша 
Црњананског и Трга „Чилаг”, до Змај Јовине улице, 
а посао ће бити завршен до почетка грејне сезоне. 
Председник Општине, Вук Радојевић, обишао је 
ученике првих разреда, на почетку школске годи-
не, и уручио пакете са школским прибором.

32. љиг
Сарадња са Електродистрибуцијом

Заменик председника општине Љиг, Драган Ла-
заревић, посетио је радове на реконструкцији нис-
конапонске мреже у МЗ Шутци. Ово је наставак 
обећаних радова и сарадње Електродистрибуције 
Лазаревац и Општине Љиг. У сали Основне шко-
ле „Сава Керковић” одржана је представа „Миа 
анд ме”, позоришне групе „Театар плус”, којом 
је Општина пожелела срећан полазак у школу 
најмлађим суграђанима.

33. Панчево
Хуманитарни турнири, нова амбуланта

На изборима за Савете МЗ, у МЗ Котеж и МЗ Ја-
бука, остварили смо убедљиве победе. Организо-
вали смо хуманитарни турнир у одбојци на песку, 
за лечење шестогодишњег Владимира Ђорђевића. 
Градоначелник Панчева, Павле Раданов, отворио 
је модерну здравствену станицу у Иванову. Одр-
жана је конференција за медије, којој је присуство-
вала Стана Божовић, председница Савета за бригу 
о деци СНС, која је истакла да су жене у Србији 
дискриминисане од образовања до запошљавања, 
и да ће се радити на унапређењу њиховог поло-
жаја кроз политичко, економско и медијско осна-
живање. У октобру нас очекује серија трибина на 
тему насиља над женама. Хуманитарна кошаркаш-
ка утакмица одржана је 7. септембра у Хали спор-
това у Панчеву, између КК „Тамиш“ и београдске 
„Црвене звезде“. Приход од улазница уплаћен је 
за операцију Владимира Ђорђевића у Москви.

34. Кула
Спортско такмичење, песнички сусрети

Након хуманитарне журке  у Руском Крстуру, и 
поклањања играчака деци у ПУ „Бамби“, омладина 
СНС из Руског Крстура реновирала је и игралиште 
у овој ПУ. ОО СНС Апатин организовао је спорт-
ско такмичење у Свилојеву, на којем је учествова-
ла и екипа ОО СНС Кула. Од четири дисциплине 
(мали фудбал, стони тенис, навлачење конопца и 
кување у котлићу), освојили смо два прва места. 
Пехар су понели фудбалери и мајстори котлића. 
На Сивачкој коси одржан је песнички и ликовни 
сусрет „Сивачка ветрењача“. Међу гостима били 
су Матија Бећковић, кум манифестације, Љуби-
воје Ршумовић, Добрица Ерић, Благоје Баковић... 
Песнички сусрет отворио је члан Општинског 
већа за културу, Ђорђо Перуничић, председник 
МО СНС у Сивцу. 

35. Баточина
Пријатељска кошаркашка утакмица

У сали О.Ш. „Свети Сава“, 7. септембра, одржа-
на је пријатељска кошаркашка утакмица између 
КК „Слога“ из Баточине, и КК „Црвена звезда“ из 
Београда, млађе категорије. Најзаслужнији што 

је до тих утакмица дошло је председник Савета 
за спорт у ОО СНС Баточина, Зоран Милановић 
Кикец, бивши кошаркаш. Због политичке ангажо-
ваности, директор ове школе, иначе кадар ДС, по 
налогу председника Општине, дозвољава да се 
користи сала само два пута недељно, док у оста-
лим терминима наставници приватно држе школе 
одбојке, фудбала...

36. Рума
Нови шеф Одборничке групе

Одборничку групу СНС у СО Рума предводиће 
др Александар Мартиновић, а заменик ће му бити 
Душан Љубишић. На седници СО Рума, пред-
ложили смо владајућој коалицији спровођење 
мера како би се зауставило уништавање јавних 
предузећа и оживела привреда. Предложили смо 
да се стане на пут трговини радним местима и ко-
ришћењу јавних предузећа за страначке и приват-
не потребе, да се преиспитају криминални уговори 
Дирекције за изградњу Руме, са предузећима Ду-
шана Боровице и Војислава Ђапића, да се кредит, 
који је општинска врхушка подигла за изградњу 
неприоритетних објеката, усмери на инфраструк-
турно опремање Румске петље, што би привукло 
инвеститоре. Предложили смо како да се помогне 
пензионерима, ученицима, пољопривредницима, 
али ниједан предлог није прихваћен. 

37. Апатин
Акција „За здрав живот“

ОО СНС Апатин је 14. септембра спровео акцију 
„За здрав живот“, у селу Свилојево, где половину 
становништва чине Мађари. Догађај је окупио 
око 200 чланова СНС из Апатина, Сомбора, Оџа-
ка, Куле и Новог Сада, а екипе из ових градова 
такмичиле су се у малом фудбалу, стоном тенису, 
превлачењу конопа и кувању паприкаша. Нај-
бољима су уручени пехари за освојено прво место 
- Кули за мали фудбал, Сомбору за стони тенис и 
кување паприкаша, а Оџацима за превлачење ко-
нопа. 

38. Гаџин Хан
Ускоро регионални састанак

Гаџин Хан је посетио Драган Стевановић, др-
жавни секретар регионалног развоја и локалне 
самоуправе, и одржао састанак са представни-
цима општинске власти, у којој партиципира и 
СНС. Договорено је да се помогне у финансирању 
асфалтирања и реконструкције локалног пута од 
Заплањске Топонице до Дуката, као и да се 17. 
октобра одржи регионални састанак, којем би 
присуствовали председници општина из четвр-
те групе развијености, из Нишавског, Топличког, 
Јабланичког и Пчињског округа, као и министри, 
државни секретари и директори ЈП. Позваћемо и 
председника Републике, Томислава Николића, да 
увелича овај догађај и да се сви заједно заложимо 
за равномернији регионални развој и спречавање 
нестајања трећине Србије.

39. Варварин
Млади лекари на селу

У селу Суваја одржана је акција „Млади лекари 
на селу“, у организацији ОО СНС Варварин, чији 
је циљ пружање медицинске помоћи  мештанима 
села која немају адекватан систем здравствене 
заштите, због удаљености од вароши. Акција је ре-
ализована у сарадњи са ДЗ у Варварину. Медицин-
ске екипе урадиле су више од шездесет прегледа 
у просторијама сеоске основне школе, а лекари 
су ишли и у кућне посете старима. Мештанима је 
био омогућен општи медицински преглед, мерење 
крвног притиска и шећера. У Црвеном крсту до-
бровољно смо давали крв 25. септембра и обећали 
да ћемо се, као одговорна странка, увек одазвати 
акцијама којима се могу спасити животи. 

40. Стара Пазова
Сарадња са Италијанима

Председник Општине, Ђорђе Радиновић, при-
редио је пријем за најбоље ученике основних и 
средњих школа, за професоре, наставнике и роди-
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теље, а затим поделио похвалнице, таблет рачуна-
ре и новчане награде. Радиновић је посетио О.Ш. 
„Слободан Савковић“, свим ђацима пожелео успе-
шан наставак школовања, а првацима срећан по-
лазак у школу. Прваци су на поклон добили школ-
ски прибор, књиге и слаткише. Општина Стара 
Пазова је са осам послодаваца закључила уговоре 
о запошљавању девет суграђана, на период од 12 
месеци. Делегација Општине, предвођена Ради-
новићем, била је на отварању међународног Сајма 
привреде у Барију, где је договорена сарадња са 
Привредном комором Покрајине Пуљ и градом 
Баријем. Следећи састанак биће у Старој Пазови, 
у време одржавања Регионалног сајма привреде. 
Планирано је отварање представништва италијан-
ске Коморе у Старој Пазови, и долазак инвестито-
ра. Представници Канцеларије за локално економ-
ски развој Општине, у сарадњи са Регионалном 
развојном агенцијом Срем, почињу имплемен-
тацију система „Мај проџект“, који ће омогућити 
формирање система управљања пројектима.

41. Рача
Нова учлањења

У Општини Рача у последње време знатно је по-
већано интересовање за учлањење у СНС. Само у 
августу учланило се 15 нових чланова, а од тога је 
шест високошколаца, три доктора, два професора 
и један инжењер.

42. Пирот
Пропадају обновљени тргови

Делили смо летке у центру града, како би грађа-
не боље упознали са нашим активностима. Шеф 
Одборничке групе СНС у СО Пирот, Димитрије Ви-
дановић, обећао је да ће изнети проблеме грађана, 
пре свега комуналне, на наредним седницама СО 
Пирот. Тражимо одговорност челника Општине 
јер су новцем грађана финансирали лоше пројекте 
– реконструкцију Трга пиротских ратника и Трга пи-
ротских ослободилаца, на којима су, врло брзо по-
сле обнове, настала оштећења на штампаном бето-
ну. Одржали смо конференцију за новинаре на којој 
смо указали на проблеме у здравству, говорили су 
координатор Савета за здравство СНС, Александар 
С. Ћирић, и директор Опште болнице, др Горан 
Петровић. За одборничке групе СНС из Пирота, 
Бабушнице и Димитровграда, у оквиру Програма 
обуке за функционере, предавање о јавном наступу 
одржао је Александар Јерковић, члан ИО СНС.

43. Tрстеник
Помоћ школској деци 

Уз подршку ОО СНС, а у организацији Савета 
за образовање, Форума жена и Форума младих, 
прикупили смо и поделили школске уџбенике и 
прибор социјално угроженој деци на територији 
Општине. Подела је организована у просторија-
ма странке, као и на терену, где је пакет уручен 
седмочланој породици Арсић. ОО СНС организо-
вао је турнир у малом фудбалу, у Хали спортова, 
упутивши позив свим странкама из трстеничке 
Општине да учествују са две екипе - ветерана 
и омладинаца. Акцији су се одазвали СПС, УРС, 
ПУПС, НС, ДС, НОПО и КС. Победницима је пеха-
ре уручио, испред ОО СНС Трстеник, Бојан Турк. 

44. Смедерево
Инвестиције и реконструкције

Током 126. Смедеревске јесени публика је ужи-
вала у разноврсном програму, а произвођачи су, 
на бесплатним тезгама, продавали воће по сниже-

ним ценама. Манифестацију, у оквиру које је први 
пут организован Смедеревски привредни форум, 
отворила је градоначелница др Јасна Аврамовић. 
Словеначка фирма „Петрол“ почела је да гради 
дистрибутивни центар за течни нафтни гас. Извес-
на је инвестиција фирме „Нафта-Јетоил“ у резер-
воарска постројења. Амбасадор Турске, Мехмет 
Кемал Базај, током посете Смедеревској јесени, 
поновио је спремност његове државе за улагања у 
град, а најављена је могућност изградње ТИР базе, 
на аутопуту код Смедерева, за аутопревознике 
из Турске, која би запослила око 200 радника. 
Делегација Града, у којој су били градоначелни-
ца Аврамовић, директор Дирекције за изградњу, 
Ненад Крчум, и власник Расадника «Живковић», 
Светислав Живковић, у Љубљани је учествовала 
у раду Српско-словеначког пословног клуба. Гра-
доначелница је, на свечаности у Градској управи, 
поздравила кориснике субвенција за самозапо-
шљавање и ново запошљавање у 2013, којима су 
претходно уручени уговори, и истакла да је локал-
на самоуправа издвојила додатних 11 милиона ди-
нара за помоћ корисницима. Завршавају се радови 
на уградњи фрезованог асфалта у сеоским МЗ. Ре-
конструисана је улица Братства и јединства, раде 
се тротоари на Тргу Слободе, у Улици 16. октобра, 
а изабран је и извођач радова за коловоз у Србиној 
улици. Припремају се тендери за реконструкцију 
дела Фочанске и Улице револуције. Завршена је 
прва фаза уређења парка код Веслачког клуба. Са-
ниран је потпорни зид у Дурмиторској и аплици-
рано у Министарству грађевине за реконструкцију 
још осам улица. На иницијативу градоначелнице, 
набављено је још 130 корпи за отпатке. Др Авра-
мовић је отворила вртић у Малом Орашју. Орга-
низацији особа са ампутираним екстремитетима 
„Смедерево“ упућен је позив, преко Амбасаде САД 
у Београду, за бесплатно школовање и лечење у 
САД деце и студената. Градска управа формира 
сервис за брзе одговоре. 

45. Нови Пазар
Петиција за боље водоснабдевање

ГО СНС Нови Пазар прикупљао је потписе 
за петицију којом се тражи хитно решавање 
проблема водоснабдевања становника на-
сеља Шестово и Дежевског пута, која ће бити 
предата Народној скупштини. „Задовољни 
смо одзивом грађана, више људи је потписало 
петицију него што смо имали гласова на по-
следњим изборима, што говори како расте по-
пуларност СНС у народу. Питање водоснабде-
вања је горуће и не смемо допустити да људи 
у 21. веку немају воду“, каже Никола Радовић, 
члан ГрО СНС.   

46. Власотинце
Реконструкције улица

Отворен је нови погон немачко-словенач-
ке фирме „Елрад“, који ће у почетку упосли-
ти 60 радника, а касније и до 200. „Приори-
тет нам је запошљавање младих, како би смо 
их задржали у нашој средини и обезбедили 
им пристојне услове за живот. Радимо на из-
градњи боље инфраструктуре у граду, и у 
селима. Завршавамо реконструкцију секун-
дарне водоводне мреже у Ладовици, а боље 
водоснабдевање могу очекивати и мештани 
Гложана и Прилепца“, каже др Драган Спасић, 
лидер власотиначких напредњака. Биће завр-
шена санација три главне раскрснице, замена 
оштећеног коловоза, и 1,5 км саобраћајнице 
на Тргу Драгољуба Пековића Столета. Најин-
тервентије је уређење раскрнице, за шта је 
издвојено 1,5 милиона динара. Општина је од 
ресорног министарства добила 20 милиона 
динара за замену дела магистралног пута у 
улици „22. дивизије”. У посети нам је био Дра-
ган Стевановић, државни секретар Министар-
ства за регионални развој, који је рекао да је 
са локалним функционерима СНС постигнут 
договор о заједничким пројектима. 

47. Крупањ
Оживљавање ЈП Пут

СНС у Крупњу преузела је одговорност за 
вођење ЈП „Пут“, свесно прихватајући ризик од 
неуспеха, јер је ово предузеће било у колапсу, са 
дуговима и уништеном механизацијом. На дан 
преузимања, сликали смо и обећали да ћемо за 
100 дана оживети предузеће. И, заиста, грађани 
га нису препознали када смо, три месеца касније, 
показали фотографије „пре“ и „после“. Пошто је 
СПС покушао да себи припише заслуге, а и због 
неправилности које смо приметили у раду в. д. 
директора, Добривоја Теовановића, поднели смо 
кривичну пријаву и затражили његову смену. 
Иако се СПС противио, он је смењен, коалиција је 
опстала, и договорено је да на следећој седници 
СО буде предложен нови в.д. директора.   

48. Горњи Милановац
Сећање на Мију Алексића

Удружење родитеље са троје и више деце „По-
нос“, које упозорава јавност на опасност од беле 
куге, и ове године је окупило брачне парове из 
десетак села. Скуп је био у Прањанима, а роди-
тељима се обратио оснивач удружења, председ-
ник МЗ Прањани, напредњак Радован Веселино-
вић. Подршку је дала и председница СО Горњи 
Милановац, из редова напредњака, Јадранка 
Достанић. Културни центар, чији је директор 
Драган Арсић (СНС), у сарадњи са Општином 
Горњи Милановац, Југословенском кинотеком, 
РТС-ом, Народним позориштем из Београда, На-
родним музејом из Крагујевца и Музејом позо-
ришне уметности Србије, представио је низ про-
грама којима је обележено 90 година од рођења 
легендарног глумца Мије Алексића.

49. Мало Црниће
Чишћење језера

Туристичка организација општине Мало Цр-
ниће, чији је в.д. директора напредњак, Јасна Јо-
вић, организовала је дводневну акцију чишћења 
и уређења обале, шуме и језера Заова. Очишћени 
су канали, постављена ограда око језера, уклоње-
но лишће, сакупљен отпад и постављене су корпе 
за смеће. У акцији су учествовали чланови СНС, 
на челу са председником ОО, Малишом Анто-
нијевићем, и председницом СО, Горанком Стевић. 
Велики допринос дали су припадници Полицијске 
станице Мало Црниће, Удружење ловаца и Еко-
лошко удружење. Након уређења локације, овде 
је одржан састанак Интернационалне полицијске 
асоцијације и такмичење у спремању гулаша.

50. Ада
Срце за Аниту

У организацији ОО Мол-Ада, организован је 
хуманитарни турнир у баскету „Срце за Аниту’’. 
Пријављено је било 12 екипа и од котизације и 
прилога чланства и грађана, скупљено је 45.000 
динара. За све учеснике обезбедили смо мајице и 
вечеру.

51. Црна Трава
Стручне књиге за ђаке Техничке школе

Председник и одборници ОО СНС присуствова-
ли су састанку МО СНС Дарковце, где је договорено 
да наставимо да помажемо старим људима у набав-
ци огрева, лекова и хране. Посетили смо МО СНС 
Брод, где су нам се грађани обратили за помоћ око 
поправке водовода и сеоских путева. Обратили смо 
се Фонду за локалне путеве и средином месеца су ра-
дови изведени, а креће се и са поправком водовода. 
Захваљујући проф. др Љубиши Стојмировићу, члану 
ИО СНС и народном посланику, обезбедили смо 
Т.Ш. „Милентије Поповић“, донацију од око стоти-
ну стручних  књига. Донацију су уручили професор 
Стојмировић и предсдедник ОО СНС Црна Трава, 
Дејан Стаменковић. Подржали смо пројекат „Млади 
у акцији за будућност“, коју спроводи Општина Црна 
Трава, а финансира Министарство омладине и спор-
та. Уређивали смо спортске терене и организовали 
спортске манифестацијe.

Смедерево

Нови Пазар Власотинце
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52. Темерин
Радио емисија, леци, дељење 
„СНС Информатора“

Указивали смо на нерационално трошење 
буџетских средстава и неодговорно понашање 
локалних функционера, који готово сваки вик-
енд проводе у иностранству, а да, при том, нема 
видљивих ефеката, нити користи за грађане. При-
ликом пута у Румунију, хаварисано је службено 
возило, којим је управљао председник Општине. 
О нашим сазнањима обавештавали смо суграђане 
преко локалног радија у емисији „Полиграм”. При-
премили смо и дистрибуирали два летка. У једном 
смо позвали суграђане да се учлане у СНС, а у дру-
гом смо их подсетили на неиспуњена предизборна 
обећања владајуће коалиције, и позвали да нас 
подрже у настојањима да се локална самоуправа 
смени. Дистрибуирали смо „СНС Информатор“ и 
радили нова учлањења  у Странку.

53. Зајечар
Прослављена слава Града

Напредњак Велимир Огњеновић постао је гра-
доначелник Зајечара, 21. августа, а председник 
СО Зајечар, Саша Мирковић, саопштио је да су се 
Одборничкој групи СНС придружили одборници 
из УРС и ЛДП. Прославили смо Малу Госпојину, 
славу Саборног храма и Града Зајечара. Прослава 
је почела представљањем књиге „Библиографија 
листа Тимок и његових претходника“, служена 
је литургија, резан славски колач и одржан богат 
културно уметнички програм. Oмладиници СНС 
су суграђанима поделили „СНС Информатор”, на 
зајечарском тргу, у присуству Гордане Огњано-
вић, председнице ГО СНС. Планирамо волонтер-
ске радне акције. Технички секретари ОО Зајечар, 
Мајданпек, Сокобања, Књажевац и Бољевац при-
суствовали су предавању и обуци, које су органи-
зовали повереници ИО СНС, Душан Петковић и 
Михајло Стевановић, са Аном Филиповић из Цен-
тра за едукацију ИО.

54. Владичин Хан
Нови асфалт у граду и селима

Почетком септембра, завршено је пресвлачење 
асфалтом улице Николе Тесле у дужини од 550 ме-
тара. Посао је урађен након договора председника 
Општине Владичин Хан и председника ОО СНС, 
Горана Младеновића, са представницима ПЗП. 
Радови су финансирани средствима „Путева Ср-
бије“ и делом локалне самоуправе. Према речима 
директора ЈП Дирекција за грађевинско земљиште 
и путеве, напредњака Часлава Младеновића, гре-
бани асфалт са те деонице биће употребљен за 
санирање путева у МЗ. Започети су радови и на 
пресвлачењу асфалтом дела главне улице, у ду-
жини од 600 метара.

55. Бор
Обука и разговор

Технички секретари ОО Бор, Кладово и Него-
тин присуствовали су предавању и обуци, које су 
организовали повереници ИО СНС, Душан Пе-
тковић и Михајло Стевановић.  У просторијама 
ОО Бор техничко особље имало је прилику да, у 
двочасовној обуци, стекне нова знања у раду са 
базом чланова.

56. Неготин
Дани дијаспоре

ОО СНС Неготин је пред локалне изборе 
2010. имао 400 чланова, а данас има 2.300 чла-
нова, и сигурну победу на наредним локалним 
изборима. Због великог одлива становника у 
иностранство, иницирали смо формирање удру-
жења Дијаспора источне Србије  и Дане дијас-
поре, на Петровдан, за које желимо да прерасту 
у међународну манифестацију, која промовише 
потенцијал Општине и Источне Србије. При-
купљамо потписе за петицију за асфалтирање 
улица, уређење приобаља Дунава, изградњу ка-
нализације у селу Михајловац.

57. Чајетина
Указујемо на неправилности

ОО СНС Чајетина угостио је председника На-
родне скупштине, Небојшу Стефановића. Указали 
смо на бројне неправилности, криминалне радње 
и злоупотребе, међу којима су невраћање више од 
12 милиона динара из буџета, који су исплаћена 
изабраним и постављеним лицима, иако је то на-
ложила Буџетска инспекција. Указали смо да су, 
по извештају Управне инспекције из 2010. и 2013, 
пронађене неправилности, које нису отклоњене 
ни после три године. У року од 14 дана, од доно-
шења закључка на СО Чајетина, 2009, умањен је 
износ комуналног опремања хотела „Торник“, за 
24 милиона динара. Фирма „Серпениус“поново 
се уписала у катастар као власник пијаце на Зла-
тибору, јер је Општина изгубила спор пред Управ-
ним судом, а ова фирма сада тражи надокнаду за 
изгубљену добит. Указали смо на неправилности 
код куповине пословног простора за потребе ЈКП 
Златибор, изградње цркве, као и на непотребно 
задуживање за изградњу гондоле.

58. љубовија
Радови на улицама

Фински амбасадор, Њ.Е. Пека Орпана, посетио 
је 26. септембра Општину Љубовија, а домаћини су 
му били председник Општине, Мирослав Мићић, и 
председник СО, Предраг Марковић. Говорило се о 
обновљивим изворима, уштеди електричне енер-
гије, производњи биомасе, потенцијалима здраве 
хране, култури и образовању. Амбасадор је посе-
тио нову О. Ш. „Петар Враголић”, манастир Свете 
Тројице у Читлуку, хладњачу “Задругар” у Доњој 
Љубовији и фабрику ауто делова „КМ Мануфак-
тур”. Поред реконструкције улица Стојана Чупића 
и 7. јула, највеће градилиште је у улици војводе 
Живојина Мишића. У Узовници су урађени трото-
ари, од Бензинске пумпе до Узовничке реке, а сле-
ди још 250 метара према Црнчи. Уређен је и пар-
кинг простор испред Основне школе. Постављена 
је канализација и асфалтирана је Радничка улица, 
у насељеном месту Љубовија. Завршена је рекон-
струкција Карађорђеве улице, а завршава се друга 
фаза путног правца Жичара-Торничко Приседо. 

59. Велико Градиште
Курјаче – једина светла тачка

Од када је у насељу Курјаче, на челу Савета 
МЗ кадар наше странке, инвестирано је око 5,5 
милиона динара за побољшање живота мештана. 
Завршена је прва фаза полигона за мале спортове, 
а на пролеће се очекује друга. Подручно одељење 
О.Ш. „Вук Караџић“ опремљено је техничким 
уређајима и рачунарима. Реконструисано је иг-
ралиште за велики фудбал, пружена материјална 
помоћ фудбалском клубу, изграђене свлачионице, 
надстрешнице и ограда. У селу је оживео спорт, 
и сада имамо фудбалски, одбојкашки, карате и 
стонотенисерски клуб. Сви пољски путеви су на-
сути и проширени тако да  механизација може да 
стигне и до најудаљенијег поседа. Ово су била 
једина улагања у току 2013, на територији целе 
Општине. Планирамо да ставимо у функцију во-
довод, изграђен пре десетак година, који још није 
прорадио.

60. Ћићевац
Александар Вучић отворио 
нове просторије

У недељу, 29. септембра, отворене су нове прос-
торије ОО СНС Ћићевац, а свечаном отварању је 
присуствовао председник Странке, Александар 
Вучић, као и многи функционери СНС. Председ-
ник Вучић је том приликом разговарао са грађани-
ма и прошетао улицама Ћићевца.

61. Крушевац
Анализа рада локалних функционера

СНС је 29. септембра одржала скуп функционе-
ра локалне самоуправе у Крушевцу. Домаћин скупа 
био је Братислав Гашић, градоначелник Крушевца 
и потпредседник ГО СНС, а испред просторија ОО 

СНС Крушевац окупљеним напредњацима обра-
тио се и председник Странке, Александар Вучић. 
Радни састанак, на којем је започела анализа рада 
наших кадрова, одржан је у Дому синдиката.

62. Бољевац
Нова учлањења

Формирамо Савет за здравство, пратимо рад 
свих МО, обишли смо МО Сумраковац, и учланили 
велики број нових људи. Делили смо септембарски 
број „СНС Информатора“ у МЗ Боговина насеље. 
Упутили смо допис министру  правде, Николи 
Селаковићу, и заменику шефа Посланичке групе, 
Верољубу Арсићу, за останак и опстанак Судске 
јединице Бољевац. Наши чланови присуствовали 
су обуци за унос и сређивање рачунарске Базе по-
датака о чланству, која је одржана у Зајечару. 

63. Велика Плана
Посета Словенији и Грчкој

Имали смо братимљење са словеначком  
Општином Радече, којем је присуствовао и амба-
садор Србије у Словенији, Радовановић. Крајем 
септембра били смо на Крфу и Виду, где смо одали 
пошту нашим прецима и, заједно са Ронилачким 
клубом из Велике Плане, однели освећени крст, 
који ће ускоро бити постављен на обали.

64. Сремска Митровица
Стиже „Купер стандард“

Посетио нас је амбасадор САД, Мајкл Кирби, са 
којим смо разговарали о привредој сарадњи, јер ће 
компанија „Купер стандард“ почетком 2014. отво-
рити погоне и запослити око 550 радника, као и о 
наставку помоћи у рестаурацији мозаика у Цар-
ској палати. Прославили смо јубилеј 1.700 година 
од доношења Миланског едикта, уз присуство и 
богослужење патријарха српског Иринеја, пред 
више од 5.000 верника и грађана.

65. Шабац
Посета шабачкој болници

Помоћник министра здравља, проф. др Бе-
рислав Векић, посетиo je Општу болницу Шабац, 
где је са менаџментом разговарао о актуелним 
проблемима, а у ГрО СНС Шабац, састао се са 
повереницима, др Александром Перановићем, и 
народним послаником, проф. Тањом Радовановић. 
Омладина ГрО СНС Шабац активно учествује у 
промоцији сваког броја „СНС Информатора“. 

66. Врњачка Бања
Велики јубилеј

Јубилеј, 145 година бављења туризмом, обеле-
жили смо у хотелу „Метропол Палас“, у Београду, 
скупом „Врњачка Бања јуче, данас, сутра-перспек-
тиве развоја“. Председник Општине, Бобан Ђуро-
вић, представио је нове идеје и пројекте, истичући 
да би њихова реализација омогућила напредак  
Врњачке Бање, која је, својим потенцијалима, за-
служила да буде раме уз раме са модерним европ-
ским туристичким центрима. ОО СНС Врњачка 
Бања организовао је добровољно давање крви, 
у току је изградња моста у Новом Селу, у засе-
оку Маринковићи, урађена су два путна правца у 
Вранешима, два у Грачацу, три у Рсавцима, један 
у Руђинцима и неколико у самој Бањи. У насељу 
Солидарност уређено је дечије игралиште.  Струч-
но саветодавно тело Општине, на челу са проф. др 
Слободаном Јефтићем, основало је Фонд за развој 
пољопривреде и рурални развој. Расписан је кон-
курс за субвенционисане кредите за пољопри-
вреднике, а у току је и формирање Факултета за 
еколошку пољопривреду. Реч је уређењу градске 
Зоо хигијене. У МЗ Грачац одржана је манифеста-
ција „Прва бразда“. Четврти међународни енер-
гетски ЦЕДЕФ форум отворила је проф. др Зорана 
Михајловић. 

67. Трговиште
Тренац за полицију

Општина Трговиште, на чијем челу је напредњач-
ка управа, сваком трећем детету, као и сваком на-
редном у породици, омогућила је бесплатан бора-

Ћићевац Крушевац



20  |  СНС ИНФОРМАТОР 7/2013

СНС ПАНОРАМА

вак у вртићу, а у просторијама где бораве најмлађи 
реконструисани су подови. У циљу боље безбед-
ности, првенствено становништва у брдско-пла-
нинским пределима, из будџета Општине купљено 
је возило „лада нива“ и дато на коришћење Поли-
цијској станици Трговиште.

68. Лесковaц
Посета председника Николића 
и министарке Михајловић 

Председник Томислав Николић, приликом по-
сете Лесковцу, рекао је да је Србија, у последњих 
неколико деценија, заостајала, али да ће сада ће 
бити инвестиција и запошљавања. Лесковац треба 
да буде град индустрије и напредних пољопри-
вредника, а прехрамбена индустрија ће ускоро 
бити грана која ће вући Србију напред. “То смо 
запоставили и зато смо сиромашни, зато нас други 
хране”, указао је председник. Николић је обишао 
предузеће за производњу текстила “Бим Текс” и 
пластеник Јовице Стојановића. Градоначелник Ле-
сковца, Горан Цветановић, упознао је председника 
са мерама које Град предузима за економско ожи-
вљавање и развој привреде, међу којима је и она 
да свршени студенти са просеком преко девет до-
бију радно место и могућност праксе. Председник 
Николић присуствовао је уручењу уговора о оба-
вљању стручне праксе за 38 најбољих дипломаца. 
Лесковац је посетила и министарка енергетике, 
проф. др Зорана Михајловић. Министарка је пох-
валила рад лесковачке Електродистрибуције, као 
и одлуку Града да потпише репрограм за струју.

69. Кикинда
Промена власти

СНС је, са коалиционим партнерима, 13. септем-
бра, оформила нову скупштинску већину. За пред-
седника Општине изабран је Павле Марков. „СНС 
неће давати велика обећања, већ ћемо озбиљно 
приступити раду на побољшању ситуације, која 
је можда и најтежа у историји Општине“, рекао је 
Марков. Киникду је посетио градоначелник Новог 
Сада, Милош Вучевић, и са Марковим разговарао о 
сарадњи два града. Констатовали су да је неопход-
но преузети власт у Покрајини, јер су све локалне 
самоуправе, у којима је ДС на власти, у катастро-
фалном стању. На 180-годишњицу од рођења Јо-
вана Јовановића, одржане су 20. Змајеве дечје игре. 
„Треба да негујемо културу, поезију, дечије ствара-
лаштво, да локалне самоуправе буду покровитељи 
лепих манифестација“, рекла је чланица Општин-
ског већа за образовање, културу и информисање, 
Станислава Хрњак (СНС). Одржан је пети Сајам 
стваралаштва сеоских жена. Десету „Змајеријаду“, 
чији је покровитељ Општина, такмичење ђака у 
прављењу змаја, отворила је председница СО Ки-
кинда, Александра Мајкић (СНС).

70. Ново Брдо
Помоћ за породицу Филимоновић

Руководство ОО СНС Ново Брдо посетило је 
породицу Филимоновић у махали Чука, села Пре-
ковце, и уручили им хуманитарну помоћ у виду са-
нитарија, прехрамбених артикала и средстава за 
хигијену. 

71. Параћин
Подела страначког материјала

Поводом обележавања Дана општине Параћин, 
ОО СНС делио је страначки пропагандни мате-
ријал. Грађанима се, посредством локалне ТВ, об-
ратио в.д. председника ОО СНС, Јовица Рајић, ука-
азујући на пропусте и погубну политику локалне 
власти, јер у граду већ 12 година нема ниједне ин-
вестиције. У сарадњи са Службом за трансфузију и 
Црвеним крстом, добровољно смо давали крв. 

72. Алексинац
Враћени милионски дугови

Приликом преузимања дужности, директор ЈКП 
„Водовод и канализација”, напредњак Драгиша 
Симић, наследио је много нагомиланих пробле-
ма. Добром организацијом, репрограмом дугова 
и бољом наплатом, сада су обавезе према доба-

вљачима драстично смањене, а плате радницима 
редовно се исплаћују. „За годину дана враћени 
милионски дугови“, каже Драгиша Симић.

73. Александровац
Прослава 50. Жупске бербе

Активисти Савета за омладину ОО СНС Алек-
сандровац делили су грађанима сваки број „СНС 
Информатора“, а грађане смо служили и соковима 
и воћем. Поводом 50. Жупске бербе, приредили 
смо свечани коктел у страначким просторијама, а 
затим смо, са гостима, обишли фонтану вина, вин-
ску улицу и пољопривредну изложбу. Поделили 
смо око 2.000 флајера, којима смо пожелели до-
бродошлицу свим посетиоцима. Због опструкције 
и непоштовања коалиционог споразума, од стра-
не Одборничке групе УРС-а, у договору са врхом 
наше Странке, донели смо одлуку о иступању из 
власти, уз поруку да фотеље нису важније од ин-
тереса грађана.

74. Сокобања
Питање за Одборничку групу

Одборничкој групи СНС у Сокобањи обратило 
се више грађана са захтевом да се преиспитају уго-
вори о закупу пољопривредног земљишта у др-
жавној својини, које су потписала физичка лица и 
тако користила подстицаје за биљну производњу, 
јер сумњају да је било злоупотребе. Наша Одбор-
ничка група поднела је захтев надлежној инспек-
цији, и очекујемо одговор. 

75. Мајданпек
Боље грејање

На седници ОО СНС Мајданпек изабрани су 
повереници за оснивање савета у оквиру ОО. МО 
Рудана глава покренуо је иницијативу да се ураде 
клупе у школском дворишту. Председник ОО СНС 
и председник Општине, Дејан Вагнер, ангажовао 
се на обезбеђивању услова за почетак грејне сезо-
не, што је тежак посао, с обзиром на то шта је пре-
тходна власт оставила иза себе. Можемо се пох-
валити да је први пут, у последњих десет година, 
мазут обезбеђен још у септембру. Обележили смо 
Дан општине Мајданпек, а на предлог ОО СНС, за 
почасног грађанина проглашен је Дејан Петковић 
Рамбо, рођени Мајданпечанин. За прву половину 
октобра планирали смо оснивање МО Дебели луг, 
јер је то једина МЗ у којој нисмо имали формиран 
одбор. 

76. Медвеђа
Проблеми због корупције

Наша Општина читаву деценију добија значај-
на средства из буџета за развој и изградњу ин-
фрастуктуре, а већи део тог новца завршава у при-
ватним џеповима, због махинација председника 
Општине Медвеђа. Др Зоран Станковић, председ-
ник Координационог тела за Бујановац, Прешево 
и Медвеђу, посетио је нашу Општину, а на састан-
ку су представници нашег ОО, са представницима 
осталих српских партија и Демократском унијом 
Албанаца, са којом негујемо јако добре односе, 
исказали јединство у елиминисању заједничких 
проблема, насталих због корупције и политичког 
реваншизма коалиције на власти, предвођене 
Групом грађана „Слободан Драшковић“. Једном 
недељно организујемо бесплатне правне савете 
за грађане.

77. Рашка
Нова радна места

Председник ОО СНС и заменик председника 
Општине Рашка, Игњат Ракитић, приводи крају 
преговоре са италијанско-руским конзорцијумом, 

о покретању  фабрике обуће, која ће запослити 
150-500 радника, у некадашњим просторијама 
„Црвене заставе”. Потписан је уговор у о додели 
новца за израду пројектно-техничке докумен-
тације за пројекат регулације реке Јошанице у 
Јошаничкој Бањи, којим је Општина добила мили-
он динара из буџета. Савет за младе сакупљао је 
одећу и обућу за социјално угрожене суграђане, 
а активисти су на градском тргу делили „СНС Ин-
форматор“. Координатор општинске Канцеларије 
за младе, Ђорђе Радоичић, реализовао је пројекат 
“Омладински клуб општине Рашка”. Канцеларија 
за младе добила је признање „Младград“ за допри-
нос унапређењу односа између младих и локалне 
самоуправе. У Новом Пазару прослављен је Међу-
народни дан младих, у оквиру програма „Млади су 
закон” Министарства омладине и спорта, а орга-
низована је и прва Стрип колонија у Србији.

78. Мали Зворник
Туристички потенцијали

Наша Oпштина збратимила се са Општином 
Косовска Митровица, а повељу о братимљењу, у 
Звечану, потписао је Зоран Јевтић, заменик пред-
седника Општине и председник ОО СНС. Орга-
низовали смо културно-спортску манифестацију 
„Дрина је смисао живота“, на Зворничком језеру, 
са традиционалном „Сомовијадом“ и сплава-
рењем. Подстичемо пољопривреду кроз повраћај 
дела средстава уложених у садни материјал, меха-
низацију, наводњавање или куповину стоке, као и 
развој малих и средњих предузећа, у виду новча-
них средстава и бескаматних кредита. Општина 
Мали Зворник је 17. септембра прославила 58. 
рођендан. Тог дана пуштен је у рад резервоар 
пијаће воде, са црпном станицом „Шипад“, који ће 
снабдевати 60 одсто општине. Реконструисан је 
део пута Радаљ-Радаљска Бања, радови се изводе 
на делу пута Мали Зворник –Лозница, одржавају 
се сеоски путеви. Реконструише се нисконапонска 
мрежа, постављена је трафостаница „Николићи“, 
а планирају се још две. Улична расвета уведена у 
скоро све делове МЗ и регулисана је тајмерима. 
Општина је обезбедила бесплатан смештај за еки-
пу серије „Равна гора“, која је снимала прве кадро-
ве у подземном Краљевом граду, где је одржана 
последња седница Владе Краљевине Југославије. 
Захваљујући напредњацима, Општина је подржа-
ла почетак археолошког истраживања на локали-
тету Орловине. 

79. Аранђеловац
Промоција бања Балкана

Активисти ОО СНС искористили су градски 
вашар за поделу „СНС Информатора“ и разговор 
са грађанима. Србија је, од 5. до 8. септембра, у 
Буковичкој бањи, била домаћин 3. Балкан Спа Са-
мита, чији циљ је обједињавање етно компонената 
земаља Балкана, а манифестацију је отворио Не-
бојша Стефановић, председник Народне скупшти-
не. Конференција се одвијала под слоганом 
„Имамо заједничку историју, хајде да креирамо и 
заједничку будућност“, а имали смо учеснике из 
Турске, Бугарске, Грчке, Мађарске, Летоније, Сло-
веније, Хрватске, Црне Горе, Румуније и Србије. У 
присуству председника Општине Аранђеловац, 
Бојана Радовића, и члана Општинског већа за 
пољопривреду, Миладина Јаковљевића, уручена 
су решења за општинске субвенције пољопри-
вредним произвођачима, који су учествовали на 
конкурсу за 2013. 

80. Лебане
Почиње да ради фабрика намештаја

Напредњак Срђан Живковић, помоћник 
председника Општине Лебане и председник 
ОО СНС Лебане, каже да је фабрика „1. мај“ 
продата 30. септембра и да производња на-
мештаја креће до краја године. Фабрика ће у 
почетку упослити 200 радника, а за наредну 
годину се очекује запошљавање још 250 рад-
ника. У селу Свињарица започета је изградња 
аутобуског стајалишта. 

Лесковац

Кикинда
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81. Прокупље
Замена водоводних цеви

ЈКП „Градски водовод“, на челу са Славишом 
Атанацковићем, мења старе азбестне водоводне 
цеви у центру града. Пројекат са 100.000 евра фи-
нансирају ЕУ и Влада Швајцарске, путем Програма 
европског партнерства са општинама ЕУ Прогрес. 
Локална самоуправа уложила је 10.000 евра. 
Потписан је уговор, вредан 5,2 милиона динара, 
са предузећем Србија воде, Водопривредним  цен-
тром „Морава-Ниш“, за одржавање бране на аку-
мулационом језеру Бресница, ради снабдевања 
водом током лета. ЈКП „Чистоћа”, у оквиру службе 
Зоохигијена, обезбедило је у селу Дреновцу при-
хватилиште за псе и мачке луталице. Уређују се 
зелене површине око стамбених зграда. Дом здра-
вља је набавио нову  опрему, уз помоћ републич-
ког Фонда, донација и сопствених средстава - два 
ЕКГ апарата, три инхалатора, пећницу за зубну ке-
рамику, мантиле. У оквиру пројекта Министарства 
здравља и ЕУ, „Развој палијативног збрињавања“, 
ДЗ је добио аутомобил „фиат панда”. Центар за 
социјални рад запослио је осам лица са инвали-
дитетом.

82. Чачак
Радови на вреловоду

У току су радови на замени дотрајалог вре-
ловода, вредни 1,7 милиона евра, који би треба-
ло да унапреде грејање и омогуће прикључење 
нових корисника. Радови се изводе у оквиру 
пројекта KFW, који финансира немачка Влада. 
По речима директора ЈКП „Чачак”, Петра Дома-
новића, на овом делу почива грејања 60 одсто 
града, а обновом се стварају услови за сигур-
ност снабдевања у наредних 30 година. На 
Градском тргу постављено је 28 нових клупа, 
чиме је окончана реконструкција градских по-
вршина, каже Небојша Јовановић, директор ЈП 
„Градац”. Заједничким финансирањем грађана 
и ЈП “Градац”, у насељу „Матијине ливаде”, 
асфалтирано је 110 метара пута, а у Трнави 
започет пут од 1.050 метара. У просторијама 

ГрО СНС одржана је обука одборника за јавни 
наступ, коју су одржали Александар Јерковић 
и Александра Павићевић. Гост на предавању 
био је и шеф Одборничке групе СНС у Крагује-
вцу, Горан Ковачевић. У посети Чачку био је 
Берислав Векић, помоћник министра здравља 
из области евроинтеграција у здравству, а раз-
говарало се о проблемима у здравству и улози 
СНС у њиховом решавању. 

83. Куршумлија
Најбољи локални буџет

Преко донатора, обезбедили смо 500 пакета за 
најугроженије породице, а преко Дирекције за из-
градњу поправљани су локални путеви, у вреднос-
ти 30 милиона динара. Из буџета за 2013. издвоји-
ли смо 15 милиона динара подстицајних средстава 
за развој пољопривреде, што се први пут ради у 
Општини Куршумлија. Министарство за локални 
економски развој оценило је буџет наше Општине 
као најбоље конципиран. Стипендирамо 250 сту-
дената са 4.000 динара месечно и 470 средњош-
колаца са 2.000 динара месечно. За ђаке од петог 
до осмог разреда купили смо књиге у вредности 
7,5 милиона динара. За породиље у радном од-
носу додељујемо једнократну помоћ од 40.000 
динара, а за незапослене у наредних годину дана 
по 20.000 динара месечно. Општина је, заједно са 
ЕУ и Владом Швајцарске, изградила лабораторију, 
у вредности од 14 милиона динара. Издвојено је 
осам милиона динара за хитну медицинску служ-
бу. Заједно са „ЕУ Прогресом“, обезбедили смо 
грејање у спортској хали и њено спољно уређење. 
Граде се два резервоара за воду, капела, завршава 
се изградња и асфалтирање улица и тротоара, као 
и изградња водоводне и канализационе мреже. За 
развој предузетништва издвојили смо 15 милиона 
динара, подела је у току и биће запослено 70 рад-
ника.

84. Свилајнац
Прва жена на челу термоелектране

Марија Стевановић, дипл. инж. технологије, 
члан ОO СНС Свилајнац, прва је жена на челу 

термоелектране у Србији, ТЕ „Морава“. Планира-
ни губитак за првих шест месеци 2013. био је 329 
милиона динара, а Марија је, са својим тимом, 
успела да га смањи десет пута, на нешто мање 
од 35 милиона. Проблем је, по њеним речима, 
што су расходи ТЕ према локалној самоуправи 
увећани са 11,3 милиона 2008. на 311 милиона 
ове године. ОО СНС Свилајнац је од краја сеп-
тембра бројнија за део чланства ДСС-а, пред-
вођен одборником Радишом Љубисављевићем. 
Тренутно имамо око 1.100 чланова и свакоднев-
но нам се прикључују нови. 

85. Брус
Сарадња са Русима

Делегације Општине Брус, на челу са Ра-
дисавом Предолцем, председником ОО СНС 
Брус, посетила је Људиново. Предолац је, у име 
Општине, потписао Повељу о братимљењу са 
овим руским градом. Делегација је имала више 
пословних састанака, разговарали смо како да 
унапредимо сарадњу у више области. Посетили 
смо наше привреднике у Москви, који су деци 
ометеној у развоју у Општини Брус поклонили 
6.000 долара. Нову донацију, овог пута за ДЗ 
Брус, обећали су почетком следеће године, како 
би се набавио ултразвук вредан 30.000 дола-
ра. У то време очекује се посета делегације из 
Русије, када ће они обићи наше туристичке и 
привредне потенцијале, и наставити преговоре 
о пословној сарадњи.

86. Мали Иђош
Ускоро две фабрике

Општина Мали Иђош једина је општина у Се-
вернобачком округу где је СНС на власти, у ко-
алицији са СВМ и СПС. Личним примером, без 
службених телефона, аутомобила и осталих при-
надлежности, који су раније обилно коришћене, 
показали смо како се треба борити за своју сре-
дину. Досадашње активности углавном су биле 
усмерене на социјалне програме, а до краја године 
очекујемо отварање две фабрике, са више од 100 
радних места.

87. 
Председник Народне Скупштине, др Небојша 

Стефановић, посетио је Вршац и са челницима 
Општине разговарао о привлачењу инвестиција и 
обезбеђивању услова за запошљавање што већег 
броја грађана. После пријема у Градској кући, Сте-
фановић је присуствовао свечаном отварању но-
вих просторија ОО СНС Вршац.  Др Стефановић је 
обишао ОО СНС Нови Београд и ОО СНС Чукари-
ца, где је разговарао са активистима о значају до-
брог партијског организовања и циљевима СНС. 

88. Палилула
Уништавање амброзије

Активисти МО СНС Вишњичка бања, уз подрш-
ку ОО СНС Палилула, организовали су Дане 
Вишњичке бање. Савет за комуналне делатности 
чистио је и уређивао парк на Карабурми. На-
предњаци Палилуле, на иницијативу МО Падин-
ска скела, чистили су ово насеље од амброзије. 
Савет за привреду организовао је кување срнећег 
гулаша, поводом славе Вишњице, Мале Госпојине. 
Савет за омладину делио је „СНС Информатор“. 
Активисти МО СНС Котеж, уз помоћ осталих МО, 
уредили су игралиште за мали фудбал, које на-
длежне службе Општине и Града редовно „забо-
рављају”. Напредњаци Котежа уручили су помоћ у 
дечијој гардероби породицама Зиза и Матић, које 
годинама живе буквално на улици. Савет за омла-
дину посетио је Дом за децу и одојчад лишену ро-
дитељског старања, у Звечанској улици, и уручили 

БЕОГРАД

прикупљену гардеробу. Уређено је једино игра-
лиште на територији насеља Сланци, постављена 
су три стуба и пет рефлектора, инвестиција вредна 
580.000 динара. Посебне заслуге припадају Саве-
ту за комуналне делатности и Савету за спорт ОО 
СНС Палилула, као и Савету за комуналне делат-
ности СНС ГрО Београд и Драгану Ђорђевићу.

89. Звездара
Чишћење парка и игралишта

На иницијативу МО СНС Старо Миријево, ак-
тивисти су очистили плато испред цркве Светог 

Илије, дечије игралиште на Миријевском венцу, 
као и парк преко пута О.Ш. „Деспот Стефан Ла-
заревић“. Делили смо „СНС Информатор“ на Ми-
ријевској пијаци.

90. Врачар
Школски прибор, телевизор 
и торта за малишане

Чланови ОО СНС, поводом почетка школске 
године, обишли су Основну школу за децу са сме-
тњама у развоју „Душан Дугалић“. Првацима смо 
уручили ранце, пернице, свеске, фломастере, боји-

Небојша Стефановић  у посети ОО СНС Чукарица
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це, а школи смо поклонили телевизор, који је дар 
нашег члана, Александра Кемивеша. Најрадоснији 
тренутак био је када смо малишане обрадовали 
тортом, коју је направила наша чланица, Алексан-
дра Љубенковић. Малишанима, родитељима и 
запосленима, обратио се Александар Марковић, у 
име ОО СНС Врачар. Савет младих организовао је 
на Златибору, у сарадњи са Одбором за локални 
економски развој, семинар о значају предузет-
ништва.

91. Вождовац
Посета школама и подела прибора

Поводом пријема првака, представници Општи-
не Вождовац обишли су 15 основних и три спе-
цијалне школе, где су поделили око 1.500 ранчева 
и перница. Председник Општине, др Драган Вука-
нић, и чланови Већа, Александар Савић и Владо 
Секулић, обишли су школе „Змај Јова Јовановић“ и 
„Ђура Даничић“. Ђацима и њиховим родитељима 
се, у име Министарства просвете, науке и техноло-
гије, обратио и помоћник министра, мр Љубиша 
Антонијевић. У недељу, 29. септембра, омладинци 
са Бањице учествовали су у акцији чишћења отпа-
да из шуме на Бањици. 

92. Савски венац
Сачувати Балканску улицу

Активисти ОО Савски венац разговарали са 
суграђанима и делили „СНС Информатор“. Грађа-
ни су били заинтересовани за планове који ће 
се спроводити на територији општине, а многи 
су тражили адресу, јер би желели да учествују у 
раду нашег ОО. Привели смо крају „пројекат” о 
Балканској улици, Савамали и околини. Након 
сакупљеног материјала и обиласка ове локације, 
активисти су учествовали у креирању идеје да се 
Балканској улици и околини врате стари сјај, тра-
диција и имиџ, јер садашња власт по том питању 
ништа не чини. Детаљније на сајту ОО Савски ве-
нац www.savskivenac-sns.org

93. Сурчин 
Адаптација школе

Oрганизовали смо бесплатно мерење притис-
ка и преглед шећера у крви у Прогару, Бечмену 
и Петровчићу, а ове анализе могуће је урадити 
и сваког понедељка у просторијама СНС у Сур-
чину. У акцији давања крви ГрО СНС Београд 
учествовало је 29 активиста из Сурчина, на 
челу са председником ОО, Стеваном Шушом. 
Чланови СНС, са председником МО Прогар, Јо-
ваном Срећковим, и председником Савета МЗ, 
Бориславом Радићем, бетонирали су стазу на 
гробљу, дужине 200 метара, направили мон-
тажну надстрешницу на капели и бетонирали 
прилаз. У центру Прогара изграђена је чесма, а 
ЈКП из Сурчина обезбедило је материјал. Наши 
активисти адаптирали су школу „Душан Ву-
касовић Диоген“, у Петровчићу. Окречили су 
просторије, офарбали радијаторе и столарију, 
поставили керамику и ламинат... У дворишту су 
посечена стабла, од којих су направљене даске 
за столове и клупе, изнет је отпад, и поставље-
на је ограда. Слична акција рађена је и у шко-
ли „Бранко Радичевић“, у Бољевцима. Чланице 
Уније жена СНС Сурчин, на Фестивалу женског 

спорта, у организацији Уније жена Земуна, ос-
војиле су прво место у фудбалу.

94. Чукарица
Наставак акције „Отворена канцеларија“

ОО СНС Чукарица одржао је 7. септембра још 
једну акцију „Отворена канцеларија“, пошто 
oпштинске власти и даље одбијају да нам доделе 
простор у згради Општине, где бисмо примали 
грађане. Акцију је подржао завидан број грађана, 
који су показали интересовање за наш рад и жељу 
да чланови СНС што пре постану руководећи ка-
дар у Општини. Наша одборничка група саслуша-
ла је иницијативе и предлоге, и прикупила жалбе. 
Активисти Савета за омладину, у сарадњи са МО 
СНС Рушањ, уредили су паркић и окречили фаса-
де амбуланте ДЗ „Др Симо Милошевић“, у центру 
овог насеља. Активисти МО СНС Беле воде уређи-
вали су парк и зелене површине испред стамбених 
зграда у насељу, на које комуналне службе „забо-
рављају“ дуже од  једне деценије. Слична акција 
најављена је следећег месеца на другој локацији.

95. Гроцка
Инвестиције из Кувајта 

Заменица председника Општине Гроцка, Јасми-
на Мандић, и представници општинске управе били 
су домаћини представницима Фонда за арапски 
економски развој из Кувајта. Калед А. Ал-Муфа-
реј, директор Сектора за централну Азију и Евопу, 
и Мухамед Абдул Карим обишли су археолошко 
налазиште у Винчи, Огледно добро Пољопивред-
ног факултета „Радмиловац“, обалу Дунава и ви-
нограде у Брестовику. Представници Фонда, који 
финансира развојне пројекте у земљама у развоју, 
а који у Србији бораве поводом сарадње са Ми-
нистарством пољоприврде и Железницама Србије, 
изразили су жељу да инвестирају у пољопривреду 
и приобаље. У Брестовику је отворена нова здрав-
ствена станица, која се простире на 100 квадрата. У 
организацији Канцеларије за младе и неформалне 
групе „Хиларик“, одржан је турнир у баскету „3 на 
3“, чиме је завршен пројекат “Повратак младости”, 
који је финансирало Министарство омладине и 
спорта, преко „Грађанске иницијативе“. Пројекат 
је обухватао реконструкцију спортских терена код 
старе школе у Винчи, изградњу терена за одбојку на 
песку и реновирање дечијег игралишта.

96. Раковица
Стипендије за таленте

Улица Љубиша Јеленковић у Реснику добила 
је нови асфалт, након више од четири деценије. 
Општина је финансирала асфалтирање улице и 
њених кракова, у шта је уложено више од пет ми-
лиона динара, а радови су завршени за мање од 
20 дана. Изграђено је игралиште у насељу Стра-
жевица, где 70-ак малишана није имало место 
за безбедну игру. На ту чињеницу председнику 
Општине, Милосаву Миличковићу, пажњу је скре-
нуо 13-годишњи Филип Чингелић. За изградњу је 
издвојено више од два милиона динара, а напра-
вљен је терен, постављени голови и кошеви, клупе 
и расвета. Миличковић је иницирао покретање 
конкурса „Фонд за развој младих талената Рако-
вице“, којим је предвиђено да десет најбољих уче-
ника основних школа добије стипендију од 10.000 
динара месечно, током ове школске године. 

97. Нови Београд
Предавања о ЕУ

Активисти и руководство ОО СНС Нови Бео-
град делили су „СНС Информатор“ и други промо-
тивни материјал, а у току акције Странка је постала 
богатија за још нових чланова. У организацији ОО 
СНС Нови Београд, у просторијама Странке одр-
жана је трибина о Европској унији. Око 50 активи-
ста присуствовало је предавању које је одржала 
проф. др Гордана Гашми о настанку ЕУ и перспек-
тиви њеног развоја. Посебан акценат стављен је 
на проширење, и улогу Србије у том процесу. На 
захтев учесника, биће настављена тематска пре-
давања о ЕУ.

98. Обреновац 
Пловком против дроге

Обреновачки напредњаци организовали су 
акцију „Пловком против дроге” у МЗ Велико 
Поље, како би подигли свест младих, али и целог 
друштва о опасности наркоманије. Акцији се одаз-
вао велики број малишана који су се опробали у 
пецању. Учесници су добили мајице, најбољи пе-
харе, а ОО СНС Обреновац обезбедио је ручак за 
све госте. На градском тргу, код тржног центра и 
пијаце делили смо „СНС Информатор“ и разгова-
рали са грађанима.

99. Земун
Прослављена слава

Општина Земун прославила је своју славу Воз-
движења часног крста – Крстовдан, а обележа-
вање је почело литургијом у храму Светог оца 
Николаја Мириклијског, коју је служио Његова 
светост патријарх српски господин Иринеј. Ли-
тија, предвођена патријархом, прошла је земун-
ским улицама, а око 500 грађана присуствовало је 
сечењу славског колача. ОО СНС Земун организо-
вао је први Фестивал спорта за жене, 28. септем-
бра, на спорским теренима О.Ш. „Лазар Савaтић’’. 
Фестивал је отворио председник Општине Земун, 
напредњак Дејан Матић, а наше чланице такмичи-
ле су се у одбојци, фудбалу и пикаду. 

100. Лазаревац
Терен са вештачком травом

Гради се улица која ће спајати МЗ Шошић и МЗ 
Станислав Сремчевић Црни, која скраћује пут до 
центра града. Општина Лазаревац, у сарадњи са 
ФК „Колубара“, започела је изградњу терена са 
вештачком травом, а иницијатори су челни људи 
општинске управе из редова СНС, Михајило Гајић 
и Бојан Стевић. Градска општина обезбедила је 
земљиште, а ФК „Колубара“ новчана средства. РБ 
„Колубара“ и директор, Милорад Грчић, обезбеди-
ли су механизацију за земљане радове. Завршетак 
радова планиран је за новембар. Поред ФК „Колу-
бара“, терене ће користити и други клубови, као 
и грађани у вечерњим терминима. ОО СНС орга-
низовао је девети пут добровољну акцију давања 
крви. Потписан је протокол о сарадњи ГрО Лаза-
ревац, школа са територија општине и Удружења 
грађана за борбу против наркоманије „Оздравимо 
Лазаревац“, на реализацији програма на сузбијању 
наркоманије. Општина је, у циљу сузбијања нарко-
маније, Полицијској управи донирала рачунарску 
опрему, а планирана је и набавка аутомобила. 

101. Стари град
Политичка култура

Савет за културу организовао је трибину „По-
литичка култура”. Предавач на ову тему била је 
магистар Соња Влајнић, ликовни уметник и теоре-
тичар. Сергеј Баук, повереник Савета за културу, 
најавио је низ трибина до краја године, које ће се 
бавити спрегом културе и политике. 

102. Сопот
„СНС Информатор“ међу грађанима

Активисти ОО делили су „СНС Информатор“ на 
штандовима у Раљи и Сопоту. 

103. Барајево
Подела новина и разговор са грађанима

ОО Барајево организовао је поделу „СНС Ин-
форматора“ на штандовима. Активисти су разго-
варали са житељима Барајева о даљим плановима 
и активностима Странке.

104. Младеновац
Трибина о ГМО

Последња три броја „СНС Информатора“ по-
дељена су Младеновчанима, а грађани су показали 
велико интересовање за наше гласило. У Коваче-
вцу је одржана трибина о генетски модификованој 
храни и последицама конзумирања таквих произ-
вода. Савет за пољопривреду, средином октобра, 
одржаће трибину за пољопривреднике у великој 
сали Општине Младеновац.

Гроцка Савски венац

Вождовац
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МИЛОСАВ МИЛИЧКОВИЋ, 
председник Општине Раковица Централни трг уместо 

напуштених хала
Да ли има идеја шта би могло да 
се уради са пропалим раковичким 
предузећима, некадашњим привредним 
гигантима?
- Некадашњи раковички басен, који је 
био мотор развоја Београда и Србије, 
уништен је, пре свега, сумњивим 
приватизацијама, и СНС се залаже за 
преиспитивање тог процеса. Такође, 
став ЕУ је да се тешка индустрија 
измести из урбаних насеља, и премести 
се на периферију. Локација на којој 
су фабрике, не само да је погодна за 
браунфилд инвестиције, већ постоји 
и план за изградњу централног трга, 
шеталишта и стамбено-пословних 
објеката.

УСКОРО 
„Лидл” на 
Петловом брду
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Од првог дана, када смо ушли у Општину 
Раковица, боримо се са нагомиланим 
комуналним, инфраструктурним, социјалним, 
економским и другим проблемима, које нам 
је претходна власт оставила у наслеђе, каже 

напредњак Милосав Миличковић, председник Општине 
Раковица, на почетку разговора за „СНС Информатор“. 
По његовим речима, прво је било потребно завести оштру 
дисциплину у општинској управи, у којој је владало расуло, 
и оштре мере штедње. 

- Зауставили смо „дивљу градњу“, почели да решавамо 
комуналне проблеме у насељима, која су деценијама 
била запостављана. Општина је сопственим средствима 
асфалтирала улице у Реснику и Сунчаном брегу. Урађена 
су четири капитална пројекта, основ економског развоја 
Раковице, једне од најсиромашнијих општина у Београду. 
Након првих годину дана доказали смо грађанима да СНС 
има визију опоравка и развоја, и да су за нас грађани увек 
на првом месту.

Какве планове имате за даљи развој Раковице?
- Први од четири капитална пројекта је „Раковица на 

обилазници“, где ћемо искористити то што Општина 
излази на Обилазницу око Београда, и међународни 
Коридор 10. На локацијама око Обилазнице понудићемо 
инвеститорима да изграде пословно-комерцијалну зону. 
Други пројекат везан је за језеро у Реснику, где планирамо да 
инвеститорима понудимо 10 хектара за изградњу спортско-
рекреативног комплекса. Могу званично да објавим и да 
ће један од објеката познатог немачког трговинског ланца 
„Лидл“ бити баш у Раковици, и то на Петловом брду. Знате 
и сами да је „Лидл“ фирма око које се сви отимају, и да су 
могли да изаберу било коју локацију у Београду. Ипак, 
одабрали су Раковицу и заједно смо радили на уклањању 
административних и других препрека. Трећи и четврти 
пројекат везани су за изградњу стамбено-пословне зоне 
на Видиковцу и Миљаковцу 3. Свакодневно радимо на 
изради планске документације, коју наши претходници 
нису обезбедили, и пробијамо бирократске баријере и 
опструкције, које долазе са градског нивоа. Када пројекти 
буду реализовани, отвориће се и нова радна места.

Да ли Општина даје неке олакшице малим и средњим 
предузећима, не би ли тако поспешила привдерну 
активност?

- Одлично сарађујемо са Општим удружењем 
привредника Раковице. Наше надлежности су ограничене, 

али се трудимо да направимо повољну пословну климу за 
њихово пословање. Са њима смо заједнички наступали 
на Сајму локалне самоуправе и Сајму предузетништва 
„Бизнис база“, а заједно смо, у мају, организовали и 
Сајам запошљавања у Раковици, где је посао нашло више 
од 100 људи. Раковица је више пута привредницима 
презентовала конкурсе за подстицаје покретању новог и 
развоју постојећег бизниса, а обезбедили смо тренинге 
и семинаре. По њиховим речима, у последњих годину 
дана више је учињено на унапређењу пословања, него 
у 10 претходних година. Наше надлежности су можда 
ограничене, али озбиљно схватамо потребе привредника 
и њихове предлоге преносимо надлежним градским и 
републичким институцијама.

Каква је сарадња са градским властима?
- Градска власт је за неке општине мајка, а за неке маћеха. 

За нас је, нажалост, маћеха. Раковица је прва градска 
општина, након последњих избора, у којем је СНС дошала 
на власт, а тако нешто није могло да прође некажњено. 
Наше капиталне пројекте најчешће је, случајно или 
намерно, кочила управо градска бирократија. Умало да, 
због њихове неажурности, испустимо велике инвеститоре, 
попут „Лидл“-а. У општински буџет слило се много мање 
новца од предвиђеног, јер је Град давао више општинама 
где СНС није на власти, без икаквог критеријума. Да нисмо 
домаћински пословали, и да смо чекали да Град испуни 
обећано, Општина би банкротирала. 

Да ли и ОО СНС Раковица сада лакше ради, од како је 
СНС на власти у овој општини? 

- За ОО СНС преузимање одговорности за вршење 
власти само је награда за добар и напоран рад. Наш ОО 
сада ради још више и напорније. Најмање једном недељно 
имамо друштвено корисне акције, где ојачавамо везе са 
чланством и стичемо нове чланове.

Које активности ОО бисте издвојили?
- Током лета покренули смо кампању „Буди део тима“, 

промовисали смо здраве стилове живота и мобилисали 
суграђане да се баве спортом. Странка је показала да је 
власт није изменила, и даље смо отворени према свима, а 
ја грађане примам свакодневно, без заказивања.
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КОРИДОРИ СРБИЈЕ

Нове деонице 
и огрев за 
најугроженије

Деоница пута Левосоје-
граница са Македо-

нијом, Коридора 10, дуга 21,5 
км, пуштена је у саобраћај. 
„Као што је обећано прили-
ком посете председника На-
родне скупштине, др Небојше 
Стефановића, ова деоница 
је завршена и отворена. По-
требно је да се заврши нап-
латна рампа и да Србија по-
чне да остварује приходе од  
путарина’’, рекао је Дмитар 
Ђуровић, директор Коридо-
ра Србије, и истакао да је на 
осталим деоницама јужног 
крака Коридора 10 динами-
ка радова на високом нивоу, 
и да се очекује пуштање у 
саобраћај деонице Доњи Не-
радовац- Српска кућа. Кори-
дори Србије, почетком сеп-
тембра, наставили су акцију 
у којој донирају посечено 
дрвеће Центру за социјални 
рад Општине Пирот и О.Ш. 
„Душко Радовић“ у Црно-
клишту. Предато је више од 
312,4 кубика посеченог др-
већа, које ће послужити као 
огрев, а акција се наставља.

„И сами врло добро знамо шта треба да се уради, и верујем 
да реконструисана Влада има капацитет да креира про-
грам економске политике који ће ММФ подржати, и који 
обезбеђује раст економске активности, а тиме и стандар-
да. Циљеви које смо себи поставили су јасни - смањење 
фискалног дефицита и нивоа јавног дуга, подстицање 

економске активности и повећање запослености. Наравно 
да се то не може постићи преко ноћи, и да се морају пре-
дузети озбиљне мере структурног прилагођавања, које су 
већ најављене. За ММФ ће бити најбитније да се усвојене 
мере доследно спроводе, а мене, до сада исказана, одлуч-
ност Владе уверава да ће тако и бити.”

ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИЋ, 
гувернер НБС, поручује:

Да се мере 
доследно 
спроводе

Горан Кнежевић

Потпредседник ГО СНС, 
члан Председништва СНС 
и председник ГрО СНС 
Зрењанин 

Цвијан Милошевић

Председник ОО Нова 
Црња и заменик председ-
ника Општине Нова Црња
Контакт: 
cvijanm@gimelnet.rs

Даница Стричевић

Предсеник МО Српска 
Црња и председница 
Општине Нова Црња
Контакт:
anamarijastrcvc@gmail.com

Митар Вучуревић 

Председник ОО СНС 
Житиште и председник 
Општине Житиште
Контакт:
oosnszitiste@gmail.com

Миомира Милошевић 

Повереник ОО СНС Сечањ
Контакт:
miomiramilosevic@yahoo.
com

Саша Максимовић

Председник ОО СНС Нови 
Бечеј и посланик у 
Народној скупштини 
Републике Србије
Контакт: 
snsnovibecej@yahoo.com

Иван Бошњак

Члан ГО СНС и 
градоначелник Зрењанина
Контакт: 
snszrenjanin@gmail.com
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ЖЕНСКА СТРАНА

Посланица Јелена Мијатовић одржала је веома запажен 
говор у Народној скупштини, када је подржала измене и 
допуне Закона о раду. Говорила је као као мајка - дирљи-

во, лично, искрено. У разговору за „СНС Информатор“ каже да је 
из скупштинске клупе говорила из срца, јер зна колико ће измене 
овог Закона много значити за унапређење положаја запослених 
труднца и мајки.

- Измене су биле преко потребне, велики су помак у решавању 
проблема пада наталитета и депопулације у Србији. То што је 
СНС предлагач, говори о спремности најјаче политичке опције 
да се супротстави хроничном проблему српског народа - белој 
куги. Наравно, тај пут није нимало лак, али ми је драго што је 
странка којој припадам, дала почетни импулс и што ће предво-
дити ту борбу. Последњих година, или се ништа није радило, 
или се радило површно. Зато сам осетила дужност да у Народној 
скупштини не говорим само као посланик, већ као мајка двоје 
деце, која је пре неколико месеци прошла кроз стање трудноће. 
Тешко је одлучити се на материнство када знате да вас чека мно-
штво промена, за које се баш и не можете унапред припремити, 
а будуће мајке, уз све то, мучи и неизвесност хоће ли их радно 
место сачекати, након породиљског одсуства. Разговарала сам 
са много жена, које су остале без посла у трудноћи, или су, због 
директног условљавања послодавца, морале да се врате пре ис-

ЈЕЛЕНА МИЈАТОВИЋ, народна посланица

Здрава породица 
основа је здравог 
друштва

Могуће је бити и мајка и пословна жена
Колико сматрате да можете личним ангажманом, као 

народна посланица, да допринесете поправљању положаја 
трудница и мајки у Србији? 

Као народни посланик, ако видите проблем, увек можете 
покренути иницијативу за решавање, којем год посла-
ничком клубу да припадате. То је простор да, кроз лични 
ангажман, радећи свој посао, утичете директно на закон-
ски оквир који регулише, између осталог, и положај жена, 
трудница и мајки у друштву. После усвајања измена Зако-
на о раду, труднице и породиље ће свакако имати мање 
брига, а више сигурности. Држава је стала у њихову заш-
титу и послала јасну поруку колико су важан део друштва 
жене које изаберу материнство, јер продужују живот 
земље, рађајући нове генерације. Ово је само почетак ду-
гог процеса обнове друштва, кроз правну заштиту оних 
које то једино могу урадити -  жена. Правна заштита ,сама 
по себи, није довољна како би се стимулисало рађање, али 
је добар почетак, и показује одлучност да се, као странка, 
и, као држава, ухватимо у коштац са проблемом наталите-
та. Најпре као жена, а онда и као мајка, желим да покажем 
другима да је могуће бити успешан у послу, истовремено 
водећи рачуна о деци и породици. Важно је послати пору-
ку младим женама да буду самоуверене, да раде на себи, 
да верују у своје способности, и да се боре за своја права, 
како би биле сигурне да њихов положај у друштву никад 
више неће бити доведен у питање.

тека породиљског одсуства. То није оно што треба да окупира 
будуће мајке.

Које ће конкретне промене донети измене Закона?
- Измене Закона омогућиће женама у Србији да се лакше одлу-

че на материнство. Послодавац неће моћи да их отпусти док су 
на трудничком, или породиљском боловању, а у случају да одлу-
че да се раније врате на посао, мораће да им обезбеди право на 
једну или више дневних пауза од 90 минута, или да скрати радно 
време за 90 минута. Труднице и породиље тиме добијају већу 
сигурност, јер се променама стаје на пут самовољи послодавца. 

Интересантна је била и Ваша опсервација о мушким и жен-
ским пословима, и тзв. слабијем полу. Колико је у Србији при-
сутна родна неравноправност?

- Не видим ту фамозну разлику између мушких и женских посло-
ва, и волела бих да ми они који заступају идеју о подели, покажу и 
критеријум на основу којег то раде. Предуго се препричава прича о 
„слабијем полу”, па смо ваљда и саме себе временом убедиле да је 
заиста тако. Не мислим да смо слабији пол. Природа је дала конач-
ну реч, и одредила жену као јединку довољно јаку да самостално 
изнесе нови живот. То је једина разлика коју ја познајем, наравно - у 
корист жене. А да ли је у Србији присутна родна неравноправност? 
Да, али, на сву срећу, све мање. Мислим да смо коначно почеле да 
радимо на себи, да не будемо „само мајке”, већ жене остварене у 
свакој сфери живота – спорту, култури, политици. У Српској напред-
ној странци не постоји родна неравноправност. Није битно да ли је 
неко мушког или женског пола. Једино важно је да се одговорно и 
професионално односи према послу који обавља. 

Два пута сте прошли кроз период трудноће и породиљског 
одуства. Каква су Ваша искуства, и каква је политика Српске 
напредне странке по питању подизања наталитета?

- На сву срећу, имала сам две дивне трудноће, без комплика-
ција и здравствених проблема, и радила сам до последњег дана. 
С обзиром на то да сам по други пут постала мајка пре 11 месе-
ци, често истичем да сам се на посао вратила након десет дана. 
Многи су мислили да је то само шала, други су ме критиковали 
јер „добре мајке тако не раде”. Значило ми је што сам, у сваком 
тренутку, имала пуну подршку и разумевање својих колега, пр-
венствено председника СНС, Александра Вучића. Мислим да то, 
само по себи, говори какав је став СНС-а по питању материнства. 
Сматрам да је мој потез био исправан, јер када је жена задовољ-
на и испуњена, онда је успешна, чиме год да се бави. Све док 
радимо на себи, у ствари, радимо за своју децу и породицу, јер је 
тако чинимо здравијом и јачом. Здрава породица основа је здра-
вог друштва. Зато је брига о породици приоритет у социјалној 
политици СНС, уз посебну бригу о жени и подстицању рађања, 
кроз разне мере заштите материнства. Нереално је очекивати 
да се проблеми реше преко ноћи, поготово ако знамо у каквој 
економској ситуацији је наша земља, али је битно показати ини-
цијативу и спремност за решавање проблема, што смо и урадили 
усвајањем измена и допуна Закона о раду.



Јавно предузеће „Транснафта“, на 
чијем челу су напредњачки кадро-
ви, континуирано се бави хумани-

тарним радом и помаже бројним ор-
ганизацијама. У протеклом периоду, 
новчаним средствима, од 2.625.000 
динара, били су потпора разним ор-
ганизацијама. Донацијама су помо-
гли рад Удружења за информисање 
слепих и слабовидих „Хуманост“ из 
Ваљева, Друштво за борбу против 
шећерне болести у Панчеву и Новом 
Саду, Удружење особа са развојним 
сметњама „Једнакост“ из Пријепоља, 
Установу социјалне заштите деце са 
сметњама у развоју у Ветернику, Уд-
ружење параплегичара и квадрипле-
гичара у Новом Саду, Удружење рат-
них војних инвалида из Новог Сада, 
којима су омогућили рехабилитацију 
и опоравак у Бањи Ковиљачи. 

Стонотенисерски клуб инвалида 

„Спин“ из Новог Сада, финансијски су 
помогли, у склопу подршке инвалидима 
у колицима, а уплатили су и средства 
како би деца новосадских ратних војних 
инвалида и палих бораца могла да оду 
на море. ЈП „Транснафта“ помагала је и 
обнову храмова Словачке евангелистич-
ке црквене општине у Кулпину и Српске 
православне црквене општине Земун, а 
издвојила је и средства за обнову право-
славног манастира у Далмацији, у месту 
Бељци Мриловић поље, као и за мана-
стир Високи Дечани на КиМ.

Донације су упућене Савезу органи-
зација ампутираца Србије у Кикинди, 
хуманитарној организацији „Дечије 
срце“ и удружењу „Увек са децом“ 
из Београда, Фонду Милице Ракић из 
Батајнице, Центру за социјални рад 
и сигурној кући у Смедереву, Центру 
за развој људских потенцијала „Ос-
Осис“ из Новог Сада, Институту за 

здравствену заштиту деце и омладине 
Војводине, Удружењу грађана „Земља 
живих“, за пројекат лечења зависника 
од психоактивних супстанци. Сред-
ства су уплаћена и предшколским 
установама „Радосно детињство“ у 
Новом Саду, за куповину лаптопа, 
као и новосадском вртићу „Палчица“, 
за куповину машине за прање посуђа.

ЈП „Транснафта“ помогла је набавку 
ЕКГ апарата за Здравствену станицу 
у Иванову, као и опремање Службе 
за здравствену заштиту жена у Дому 
здрвља у Панчеву. Помоћ је дата и 
агенцији „Инфо-бус“ из Новог Сада 
за организацију хуманитарног кон-
церта за лечење деце Филипа Ђурића 
и Јоване Војводић, као и Музичкој ра-
дионици „Мари Мари“, из Београда, 
за израду музичког спота „Повежимо, 
свете, природу и дете“, чији је циљ 
подизање свести о заштити природе.

Рударски басен „Колубара“, на чијем челу је 
напредњак Милорад Грчић, вредном донацијом 
помогао је Предшколску установу „Каја“. Дона-
цију је, испред РБ „Колубара”, уручио помоћник 
председника Општине Љиг, Драган Лазаревић, а 
средства ће бити утрошена за уређење дворишта 
клацкалицама, љуљашкама и другим справама. 
Директорка вртића, Љиљана Ивановић, захва-
лила се на помоћи, а Лазаревић је поручио да је 
ово само једна у низу донација, и да ће сарадња 
између РБ „Колубара“ и Општине Љиг бити још 
боља.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
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ТРАНСНАФТА

Помоћ за инвалиде, лечење 
деце, обнову храмова

ЉИГ

РБ „Колубара“ опремио 
двориште вртића

Предшколска установа „Каја“
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Служба за бесплатне правне са-
вете, у оквиру СНС-а, постоји 
већ четири године. Пријем 

грађана је сваке суботе, од 11 до 14 
часова, а са њима разговарају наши 
правници. Једна од њих је и Снежана 
Тодоровић, која каже да је од почетка 
рада, кроз Службу прошло на стотине 
људи, а да је, од почетка године до 
данас, разговарала са 300 грађана, 
покушавала да им помогне и пружи 
што бољи правни савет.

„Проблеми су бројни - радни споро-

ви због давања незаконитих отказа, 
неуплаћени порези и доприноси за 
радни стаж, проблеми по питању не-
законитих приватизација и стечајева 
у последњих 10 година“, каже Снежа-
на Тодоровић. 

Наша саговорница сусретала се 
са проблемима имовинско-правне 
природе, са кривичним делима зе-
ленашења, са проблемима око лега-
лизације, а често је било и случајева 
насиља у породици. 

Грађани се жале на рад судова, оду-
говлачење судских поступака, непро-
фесионализам и пристрасност поје-

диних судија и корупцију у правосуђу 
годинама уназад.

„Понекад нам грађани долазе када 
им је правоснажно окончан судски 
поступак, а тада једино могу да им 
пружим подршку и реч утехе. Тру-
димо се да не изневеримо поверење 
грађана. Многи су нам долазили по-
ново, како би се захвалили, а многи 
су постали чланови СНС, иако раније 
нису били ни у једној странци. Служ-
ба бесплатних правних савета, у окви-
ру СНС, увек је доступна грађанима и 
код нас су сви добродошли“, наводи 
Тодоровићева.

БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ

Четири године 
помажемо грађанима

Низ успешних акција Савета за избегла и расељена лица ОО СНС Пали-
лула, настављен је 31. августа, поделом ђачког прибора, ранчева и свезака, 
деци из избегличког кампа „Иван Милутиновић”, у Крњачи. Поред школ-
ског прибора, обезбеђени су и пакети са хигијеном, као и слаткиши. Деца су 
уживала, смејала се и сладила бомбонама, а родитељи су били презадовољ-
ни што је Српска напредна странка показала да се брине о њиховој деци. 
Како би им школска година почела безбрижно и у весељу, акцији се придру-
жио и Савет за културу ОО СНС Палилула, који је довео дечије позориште 
„Театар Коферче“, задужен да шаљивом представом измами осмехе ђацима 
првацима. У име Савета за избегла и расељена лица и ОО СНС Палилула, 
срећан полазак у школу ђацима пожелео је Небојша Стојановић, председ-
ник Савета за избегла и расељена лица.

ПАЛИЛУЛА

Ђачки прибор, слаткиши 
и позоришна представа

Признања и 
помоћ за најстарије 
раднике

Завод за здравствену заштиту 
радника „Железницe Србије“, на 
чијем челу је напредњак прим. др 
Владо Батножић, обележио је 127 
година постојања. У част великог 
јубилеја, директор је радницима 
који су у Заводу провели више од 
35 година, уручио признања и нов-
чану помоћ од 10.000 динара, а ге-
нералном директору „Железницe 
Србије“, Драгољубу Симоновићу, 
повељу за допринос унапређењу 
рада Завода.

Снежана Тодоровић

Небојша Стојановић и 
активисти Савета за 
избегла и расељена лица 
ОО СНС Палилула у 
посети избегличком кампу 



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Срдачни сусрети: 
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