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 Драги пријатељи, 

Желим да се захвалим грађанима Ср-
бије што су у великом броју гласали 
за Српску напредну странку, што су 

нам указали огромно поверење и дали при-
лику да наставимо да реформишемо Србију и 
да од ње стварамо уређену, модерну, сигурну 
државу, у којој ће се вредновати рад, знање и 
поштење. Желим да се захвалим и свим људи-
ма из СНС који су, својим радом и залагањем, 
допринели да изборни резултат буде овако 
добар.   
Пред нама су нови изазови и немамо времена 
за славље. Обећали смо грађанима да ћемо се 
борити за Србију и то ћемо чинити јаче и више 

него икада. Наш посао је да решавамо проблеме. Пред нама су започети по-
слови, али и они који тек треба да се отварају и решавају. Зато ћемо се одмах 
латити посла и радити озбиљно и одговорно. Доказаћемо свима, и онима који 
су били против нас, да ће наша земља изгледати другачије, лепше и боље, и 
да ћемо се још више поносити нашом Србијом.
Важно је да су грађани разумели у колико тешкој ситуацији се налазимо и 
шта је потребно да урадимо да би нам сутра било боље. Наставићемо свој 
европски пут, сарађиваћемо са свима на Истоку, и на Западу, трудићемо се да 
привучемо инвестиције од наших пријатеља са свих меридијана. Наставиће-
мо жестоку борбу против корупције и криминала, јер је то зло које је нашој 
земљи онемогућавало да се развија и напредује. У Србији се више неће то-
лерисати тајкунско-криминално-политички систем, који је владао годинама 
уназад, који гуши и разара економију. Нико се више неће богатити на рачун 
државе и грађана. Пред законом ће сви бити исти, закон ће важити за све и 
неће бити недодирљивих.
Свом снагом борићемо се против незапослености и спремамо читав низ за-
кона који ће нам помоћи да створимо бољи амбијент за инвестиције. Желим 
свим људима у Србији да дам гаранцију да ће се у нашој земљи, већ на поло-
вини мандата нове Владе, живети боље и да ће драстично бити смањен број 
незапослених. 
Наш посао је да земљу водимо озбиљно, одговорно, државнички. Али, то 
неће бити нимало лако и са неким одлукама неће сви увек бити задовољни. 
Али, желим да знате - шта год људи мислили о мени, макар говорили о мени 
и најгоре ствари, знам да ће видети да се искрено борим за њихове интере-
се, да се искрено борим за интересе нашег народа, наше отаџбине. Мој циљ 
никада није био да будем богат, да живим у сјају и раскоши. Моја је жеља да 
Србија живи боље, да грађани имају бољи стандард, да плате и пензије буду 
веће, да се људи запосле, да привреда ради, да се деца рађају... 
Зато вас позивам да почнемо још снажније да радимо, да кренемо од себе, да 
видимо колико смо спремни да урадимо за државу, а не само да чекамо да 
држава уради нешто за нас. Немојте се штедети, немојте се плашити посла, 
немојте бежати од проблема. Храбро крените напред, у реформе за бољи жи-
вот Србије!
Београд, март 2014.
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СРБИЈА ИМА 
БУДУЋНОСТ

Поштовани грађани Србије, 
хвала вам на огромном 
поверењу које сте пружи-
ли нашој листи. Хвала вам 
на огромној снази коју сте 

нам дали. Хвала вам, поштовани грађа-
ни, а хвала и вама, чланови Српске 
напредне странке и наши коалициони 
пријатељи, који сте се борили за сваки 
глас и изборили за најбољи резултат у 
25-годишњој парламентарној историји 
Србије“.

Овим речима Александар Вучић, 
председник Српске напредне стран-
ке, обратио се грађанима Србије, на 
конференцији за новинаре, одржаној 
16. марта 2014. године, одмах након 
објављивања првих изборних резултата. Српска напредна 
странка тог дана, на парламентарним изборима, освојила 
је - апсолутну већину и 158 мандата у Народној скупшти-
ни Републике Србије. У исто време, СНС освојила је апсо-
лутну већину и у местима где су тог дана били одржани и 
локални избори - у Београду (63 мандата), Аранђеловцу 
(27 мандата), Бору (21 мандат)...

„Желим да честитам свим нашим политичким проти-

вницима на резултатима које су по-
стигли и да кажем да смо спремни 
многима да пружимо руку, да жели-
мо да разговарамо, сарађујемо, да 
ниједног тренутка никога нећемо ни 
ниподаштавати, а камоли покушавати 
да понижавамо због оваквог избор-
ног резултата. Напротив, желимо да 
чујемо њихове идеје. Желимо да чује-
мо шта је то добро што заједнички у 
Србији можемо да урадимо. Спремни 
смо за дијалог са свим релевантним 
политичким партијама, али најважније 
је партнерство које, сада потпуно јас-
но и потврђено, имамо са грађанима 
Србије. До пре само два дана многи су 
говорили да немамо никакву шансу, да 

никада нећемо имати такав резултат. 
Показало се да људи, на крају, поштују искреност, јер 

смо водили реалну, озбиљну кампању и пред нама су теш-
ке реформе, али сам сигуран да Србија има будућност. 
Србија има будућност у којој ће њена деца живети неупо-
редиво боље него данас. До тога нећемо доћи лако, али 
сигуран сам да су грађани наше земље препознали, после 
дуго година, велику прилику да покажемо да можемо да 
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Пред нама су тешке рефор-
ме, али убеђен сам да ће 

наша деца живети неупоре-
диво боље. До тога нећемо 
доћи лако, али сигуран сам 
да су грађани препознали, 
после дуго година, велику 
прилику да покажемо да 

можемо да будемо мудри, 
другачији, одговорнији, 

озбиљнији, да можемо да 
радимо више и да се пона-
шамо другачије, рекао је 
Александар Вучић, пред-
седник Српске напредне 

странке
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будемо мудри, другачији, одговор-
нији, озбиљнији, да можемо да ради-
мо више и, ако хоћете, да можемо да 
се понашамо другачије. 

Сигуран сам да ће Србија наставити 
свој европски пут, уверен да ће блиско 
сарађивати са свим својим пријатељи-
ма у свету, и Русима, и Американцима, 
и Кинезима, и свима другима. Такође, 
сигуран сам да ће Србија наставити 
жестоку борбу против корупције, али 
најважнији задатак за оне који буду 
владали у Србији, а данас је, чини ми 
се, потпуно јасно да ће листа коју смо 
ми водили имати недвосмислену већи-
ну за такав мандат од народа. Таква 
влада, пре свега, бавиће се решавањем 
проблема незапослености и гаран-
тујем грађанима Србије, не у кратком 
року, али већ на половини мандата ове 
Владе, видеће драматично смањење 
броја незапослених. 

Имамо више различитих предлога и иницијатива како 
да до тог резултата дођемо. У наредним данима биће 
састављен план и програм нове Владе. Изаћи ћемо пред 
Скупштину, али, пре свега, изаћи ћемо пред народ. Ми-
слим да је најважније да људи добро разумеју у колико се 
тешкој ситуацији налазимо и шта морамо да предузмемо. 

На крају, захвалност вама, драги пријатељи, из ру-
ководства Српске напредне странке. Многи људи, или 
готово нико, не дочека овакав дан који сам ја данас 
дочекао. После 20 година, листа коју сам водио има 
највећи и најбољи резултат у историји вишепартијског 
система у Србији. Говорим о броју гласова, а не о броју 

мандата. Више од оне Милошевићеве из дведесете. 
Хоћу људима у Србији да кажем да то само представља 
додатну одговорност, да ћу се и лично трудити да ра-
дим још више, да будем још одговорнији. Знам да ћете 
се неретко љутити, да вам се многе одлуке неће допа-
сти, али све што будемо радили, радићемо у интересу 
грађана Србије. Од овог тренутка и лично, а очекујем 
и да ми то председник Републике, господин Николић, 
омогући, морамо  да заједнички радимо, да се не бори-
мо за следеће изборе и резултат на тим изборима, већ, 
како је то рекао италијански председник Гаспери, да 
се боримо за будуће генерације, за оне који долазе“, 
рекао је Александар Вучић, у првом обраћању после 
избора.

Хитни послови
Да ванредни парламентарни избори нису закочили Србију, нити 
важне послове који треба да се обаве, показало је и хапшење одбеглог 
и годинама траженог нарко-боса Дарка Шарића, које је обављено већ 
18. марта, само два дана после изласка на биралиште. Распоред Алек-
сандра Вучића био је веома густ и 17. марта, када је у кабинет у Влади 
дошао већ у 7.30 часова, затим до касно увече наставио са састанцима 
у централи СНС и у Немањиној 11. За велико славље није било време-
на, јер пред Србијом, и пред њим лично, стоји много посла.

Излазност
Бирачи  6.765.998
Изашли 3.592.375
Излазност 53,09%

Славље започело честиткама најближих сарадника

Александар 
Вучић 

на гласање 
дошао са 

ћерком
Чланови СНС поздрављају свог председника након проглашења резултата



Стигао српски мерцедес 
Током марта, први аутобус, направљен у сарадњи „Мерцедеса” и 

„Икарбуса”, изашао је из фабрике у Земуну, а знак немачког аутомо-
билског гиганта симболично је на нови аутобус поставио Александар 
Вучић.

„Ово је велики и важан дан због повратка „Мерцедеса“ у Србију 
после 17 година, али и зато што је то показатељ поновног раста индус-
тријске снаге Србије. Захвалан сам радницима који су од јануара, кад 
су стигли делови за аутобус, дан и ноћ марљиво радили и показали 
колика је снага српског радника и како можемо да радимо када имамо 
мотив”, истакао је Вучић, и захвалио се амбасадору Немачке, Хајнцу 
Вилхелму, и свима који су учествовали у пројекту. „Овај аутобус по-
нос је Србије и надам се да ће бити још много аутобуса и возила, да 
нећемо морати да их увозимо, већ да ћемо имати свој, српски „Мерце-
дес”, истакао је Вучић. 

Аутобус кошта 135.000 евра, биће продаван на подручју целе југо-
источне Европе, а за куповину се већ интересују из суседних држава. 
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- После 20 година, лис-
та коју сам водио има 
највећи и најбољи ре-
зултат у историји ви-

шепартијског система у 
Србији. То представља 
додатну одговорност 
и лично ћу се трудити 
да радим још више, да 

будем још одговорнији. 
Знам да ћете се неретко 
љутити, да вам се многе 

одлуке неће допасти, 
али све што будемо ра-
дили, радићемо у ин-

тересу грађана Србије. 
Нећемо се борити за 

резултат на неким сле-
дећим изборима, већ 
ћемо се борити за бу-

дуће генерације, за оне 
који долазе 

(Александар Вучић)

Резултат СНС 
Србија   48,35%
Војводина  46,27%
Централна Србија 49%
Београд  45,04%

Весело: Никола Селаковић са трубачима

Небојша Стефановић 
прогласио је изборне 
резултате

На гласачком месту

Знак немачког аутомобилског гиганта симболично је поставио Александар Вучић

Слављеничку торту исекла је Зорана Михајловић
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Од јуна 2013. го-
дине, од када је 
Министарство 

енергетике и заштите 
животне средине увело 
праксу пријема грађа-
на, било је укупно 19 
сусрета са грађанима, 
од чега 11 у Београду, 
а осам ван Београда 
- у Шапцу, Панчеву, 
Крушевцу, Крагујевцу, 
Лозници, Новом Саду, 
Лесковцу и Краљеву. 
Грађани се све више, 
поред ресорних про-
блема са електричном 
енергијом и животном 
средином, жале на незапосленост и социјалне потешкоће. 
Највећи број таквих жалби, нажалост, чује се на пријеми-
ма ван Београда. Родитељи, баке и деке долазе због деце 
и унука који, иако су завршили факултете, не могу да нађу 
посао. А има и грађана који су у министру 
Зорани Михајловић и њеним сарадницима 
препознали особе од поверења и некога 
ко може да их саслуша, па зато слободно 
износе оно што их тишти, био то проблем 
са нерешеним правним питањима или нека 
породична ситуација. 

- Прилику да разговара са министром, у 
просеку, добије око 40 људи. Неретко се 
дешава да се продужи време разговора, јер 
се у реду налазе и људи из удаљених краје-
ва Србије, попут Тутина, Димитровграда, 
Суботице, који су путовали сатима како би 
се срели са министром. У тиму који разго-
вара са грађанима су и државни секретари, 
помоћници, саветници, правници, а увек 

позивамо и директоре 
ЕПС и Електродист-
рибуције, због честих 
притужби и питања 
у вези са радом ових 
предузећа. Неке проб-
леме успевали смо да 
решимо на лицу места, 
кад је то било могуће. 
Трудимо се да у што 
краћем року одговори-
мо грађанима и да им 
решимо проблем, као 
што се трудимо и да 
свако буде обавештен 
о томе да му је послат 
одговор и у ком стату-

су се његов предмет на-
лази – каже Марија Блечић, шефица Кабинета министарке 
енергетике.

По њеним речима, до сада је решено око 90 одсто про-
блема, питања и молби. Преосталих 10 одсто најчешће су 

питања која нису у домену Министарства, већ 
других државних институција, али се овакви 
предмети прослеђују надлежнима, а грађани 
упућују у то који су даљи кораци.

- Ово је, заиста, први пут да неки министар 
разговара са грађанима. Министар личним при-
мером подстиче председнике општина, дирек-
торе јавних предузећа и остале функционере 
да отворе врата за грађане и пронађу време за 
разговор са њима. Изрази на лицима људи који 
дођу на разговор са министром Михајловић 
говоре много више од речи, и њихов најчешћи 
коментар је да су им до сада врата свуда била 
затворена, али да је напокон неко одлучио да 
послуша глас обичног света. И слушамо га, пом-
но, већ годину дана – закључује Марија Блечић.

Министарка Зорана Михајловић увела 
је праксу пријема грађана и већ скоро 
годину дана, широм Србије, излази у 
сусрет људима који имају проблеме са 
струјом, али и са свакодневним 
животним недаћама

Сви желе да разговарају 
са министарком, јер знају 
да ће им помоћи

Зорана Михајловић и Синиша Мали разговарају са грађанима 
у Скупштини града Београда

Грађани у реду за пријем код министарке

Марија Блечић
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Потпредседник ГО СНС, Игор Мировић, у 
својству в.д. министра привреде, састао се са 
радницима „Јумка“, код Бреснице, који су, по-

сле разговора и почетка решавања њихових проблема 

са овером књижица и исплатом заосталих зарада, 
одблокирали магистрални пут на Коридору 10. Игор 
Мировић ангажовао се и код проналажења решења 
за краткорочну финансијску консолидацију фабрике 
гума „Тигар“, која би омогућила потпуни опоравак 
ове фирме која запошљава 1.700 људи. Састао се 
и радницима „Фабрике вагона“ у Краљеву, који су 
штрајковали због великог броја неисплаћених зарада. 
„У „Фабрику вагона“ упутићемо контролу да би се 
утврдило како је раније трошен новац из буџета, а за-
тим ће морати да се направи план реструктурирања”, 
истакао је Мировић.

100.000 
лајкова за 
страницу СНС
Потпредседница Главног одбора 
СНС, Зорана Михајловић, разго-
варала је у седишту Странке са 
Стефаном Сокићем, човеком који 
је упутио 100.000- ти лајк за Фејс-
бук страницу СНС. У срдачном 
разговору, захвалила се Сокићу, 
али и свим људима који прате 
активности СНС на интернету, 
и обећала да ће се Странка још 
снажније борити за развој ИТ сек-
тора у Србији и за отварање нових 
радних места за младе и образова-
не људе.

ИГОР МИРОВИЋ 

Решавамо проблеме 
радника

Зорана Михајловић са 100.000 - им лајкером, Стефаном Сокићем

Разговор са радницима „Јумка”

Мировић у фабрици вагона у Краљеву
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Хапшење одбеглог нарко боса Дарка Шарића још један 
је доказ да је Србија чврсто решена да се обрачуна 
са организованим криминалом и да у нашој држави, 
после више од две деценије, нема изузетих, као и да 
постоји јака политичка воља за борбу против свих 

оних који су Србију опустошили, а грађане опљачкали, каже ми-
нистар правде Никола Селаковић за „СНС Информатор“, само 
дан након хапшења Дарка Шарића.

- Предуслов за акцију проналажења и хапшења Шарића био је 
формирање посебне радне групе, у оквиру БИА, по директном нало-
гу Александра Вучића. Акција је пажљиво била планирана више од 
девет месеци, а у реализацији је учествовала мала група људи. Да је 
само једна информација „процурела“, цела акција била би озбиљно 
угрожена. Велику улогу у целом процесу, поред БИА, имали су црно-
горско Министарство правде и МУП Црне Горе, као и читава мрежа 
безбедоносних агенција других држава, међу којима треба посебно 
истаћи америчке обавештајне службе, ЦИА и ДЕА. Једна од битнијих 

ствари је то што се Шарић безусловно предао, што је једино тражио 
било је да се на подгоричком аеродрому сретне, на пола сата, са по-
родицом и, на пола сата, са адвокатом, што му је било и омогућено. 
Привођење Шарића правди, омогућава да се цео процес, против 
њега и осумњичених да су чланови његове криминалне групе, при-
веде крају. На правосудним органима сада лежи најтежи део посла. 
Хапшњењем Дарка Шарића стављена је тачка на његово бекство, али 
верујем да ће наставак суђења отворити многе ствари из прошлости. 
Немогуће је да се не зна кад неко унесе у државу два-три или десе-
тине милиона евра, и покуша да их убаци у легалне токове, поготово 
кад знате да су, у том процесу прања новца, приватизована многа 
предузећа. Верујем да ће време пред нама показати да тако нешто 
није било могуће без јаке спреге између државе и криминалаца, али и 
да ова Србија данас, предвођена Александром Вучићем, има довољ-
но снаге и воље да све оне који су на било који начин ишли мимо за-
кона, приведе правди и тако стави тачку на мрачну прошлост у којој 
је Србија таворила више од 20 година. 

Колико је Србија, после 18 месеци рада Владе чији је сто-
жер била СНС, ближа томе да постане пристојна, уређена, 
модерна држава?

- Резултати парламентарних избора показали су да су грађани не-
двосмислено подржали политику СНС и да верују да је посао, који је 
започео Александар Вучић, једини прави пут ка изградњи уређене и 
модерне Србије. Влада, чија је окосница била СНС, кренула је у ре-
шавање многих проблема, који су годинама уназад гурани под тепих. 
Завршени су предистражни поступци за тзв. 24 спорне приватиза-
ције, уложен је велики напор у нормализицију односа са Приштином, 
а борба против организованог криминала и корупције постала је бес-

компромисна, што доказују и покренути поступци против Мирослава 
Мишковића и недавно хапшење одбеглог наркобоса Дарка Шарића. 
Формално су започети и претприступни преговори са ЕУ, а на лич-
но залагање Александра Вучића, доведени су страни инвестори у 
Србију и отворена прва нова радна места. Међутим, све то није до-
вољно. Србији су потребне велике и болне реформе. Ако желимо да 
Србију поставимо на здраве и чврсте ноге, морамо прво да се осло-
бодимо свега лошег, што вучемо годинама уназад из прошлости. То 
вам је исто као кад имате њиву, хоћете да посејете пшеницу, али прво 
морате да почупете сав коров, да би сетва могла да успе. Тако је исто 
и са државом. Предстоји нам још пуно тешког рада, али уверен сам да 
ће грађани Србије, већ кроз годину или две, осетити видне промене 
које ће утицати на квалитет њиховог живота на боље. 

Које бисте кораке у ресору правосуђа издвојили као најваж-
није који су постигнути?

- Министарство правде и државне управе кренуло је крупним ко-
рацима у решавање горућих проблема у српском правосуђу који су се 

гомилали, можемо слободно рећи, и више деценија уназад. Средином 
2013. Народна скупштина усвојила је две изузетно важне национал-
не стратегије – Националну стратегију реформе правосуђа од 2013. 
до 2018. и Националну стратегију за борбу против корупције, док 
је у јануару 2014. Влада Србије усвојила и Стратегију реформе јавне 
управе. Упоредо, Министарство је радило на изменама и допунама 
постојећих, али и новим текстовима закона, као што су Закон о оду-
зимању имовине и Закон о прекршајима. Посебно бих издвојио из-
мене и допуне четири правосудно-организациона закона: о уређењу 
судова, уређењу јавних тужилаштава, о судијама и, наравно, закона 
који је највише привукао пажњу грађана, а то је Закон о седиштима и 
подручјима судова и јавних тужилаштава, односно о мрежи судова. 
Њихове измене допринеће бољој ефикасности правосудног система. 
Поред усвојених, четири закона од велике важности за функциони-
сање јавне управе већ су у скупштинској процедури, а предлози за-
кона о заштити узбуњивача, медијацији, бесплатној правној помоћи, 
као и о правобранилаштву и даље су  на јавној распирави.

Крајем прошле године изабрано је и првих сталних седам 
председника судова републичког и апелационог ранга, што је од 
изузетне важности за добро функционисање правосуђа. Четири 
године правосуђе је било у тзв. в.ф. (вршилац функције) стању. 
Судови су били без руководиоца, који ће управљати судом и пра-
тити рад судија. Када имате судију који има на десетине предмета 
старих више од пет година, председник суда треба да види шта 
ту није у реду. Да ли је тај судија превише оптерећен или није у 
стању да ради тај посао. По формирању Народне скупштине и су-
дови нижег ранга добиће председнике, што ће значајно утицати 
на ефикасност целог правосудног система. 

Борба против корупције на 
свим нивоима

Током предизборне кампање посетили сте много градова и 
села широм Србије. На шта се грађани највише жале? Који су 
највећи проблеми и како их решавати?

- Наш народ је највише огорчен на свакодневну неправ-
ду са којом се сусреће. Ту, пре свега, мислим на ситну ко-
рупцију која је зашла у све поре нашег друштва. Дошли 
смо у ситуацију да човек у Србији не може да овери по-
тврду у општини, ако нема „везу“, не може код лекара, ако 

нема „доктору за пиће“, не може да матичи своју стоку, 
ако нема „пријатеља“ у ветеринарској служби... Дакле, 
једно опште одсуство постојања система и институција, 
које се пресликава на живот свакога од нас. Оно што нас 
очекује, одмах по формирању Владе, јесте да још снажније 
наставимо борбу против корупције, која мора да се спусти 
вертикално до локалног нивоа, до сваке куће, до сваког 
појединца. Без системског приступа решавању пробле-
ма нећемо добити дугрочне резултате и нећемо моћи да 
економски ојачамо Србију. Можете да закрпите две-три 
велике рупе на канти воде, али ако вам остане на десети-
не малих, микро рупица, требаће времена, али ће на крају 
вода поново исцурети.

Ставити тачку на       мрачну прошлост
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Оправдати 
поверење

На изборној скупштини СНС, изабра-
ни сте за потпредседника Главног од-
бора СНС. Колика је то одговорност и 
колико Вам значи?

- Када вам неко са тридесет годи-
на укаже такво поверење, са друге 
стране од вас очекује и врхунску од-
говорност. Међутим, моја политичка 
одговорност није само пред чланови-
ма СНС, моја одговорност је највећа 
према грађанима Србије. Свакоме од 
нас из СНС грађани Србије су указали 
поверење, а на нама је да то поверење 
и оправдамо.

Да ли сте радили на ојачавању дисциплинских органа?
- Ојачани су дисциплински органи у Високом савету судства 

и Државном већу тужилаца, који су већ у оквиру својих надлеж-
ности, а највише по основу притужби грађана, до сада разреши-
ли две судије због учињеног тешког дисциплинског прекршаја и 
казнили два заменика јавног тужиоца, од чега је један разрешен 
функције, а други тешко кажњен. До сада је дисциплински тужи-
лац Високог савета судства поднео осам предлога за покретања 
поступка, док се пред дисциплинском комисијом Државног већа 
тужилаца тренутно воде три поступка. Можда ће ово грађанима 
да звучи мало, али ако узмемо у обзир да до скоро ови органи нису 
постојали, или су постојала, али нису радили свој посао, можемо 
да закључимо да је један од наших главних приоритета увођење 
одговорности од стране судија и тужилаца.    

Који пројекте сте завршили у јачању правосудне инфра-
структуре? 

- У току протеклих годину и по дана завршени су крупни пројекти 
у јачању правосудне инфраструктуре. Успели смо да из сопствених 
средстава, али и уз помоћ међународних донација, обезбедимо боље 
услове рада у неким прекршајним судовима у Србији – Зајечару, 
Зрењанину, Новом Саду. Реновирана су и два блока Окружног затво-
ра у Београду и један у Специјалној затворској болници. Најстарији 
павиљон у Казнено-поправном заводу у Нишу коначно је у потпу-
ности обновљен, а, уз помоћ ЕУ, изграђено је осам нових павиљона 
ВП Дома у Крушевцу. Отворено је још пет нових кацеларија за алтер-
нативне санкције, тако да тренутно ради 12, а ускоро ће почети да 
раде и канцеларије у Чачку и Ужицу. 

Шта би требало да се промени у правосудном систему Ср-
бије, као би се кренуло још брже напред?

- Примена закона и јачање правосудних институција, које ће 
доследно спроводити усвојене стратегије, сигуран су пут ка ре-
шавању проблема у правосуђу. Један од првих корака, који ће 
допринети смањењу трајања судског поступка, јесте и нова од-
редба Закона о судовима, која омогућава грађанину да поднесе 
жалбу непосредно вишем суду, уколико сматра да му је повређено 
право на суђење у разумном року. Правосуђе неће бити добро ако 
у њему седе судије који неке предмете у првом степену, без јасног 
образложења, „вуку“ више од 10 година. Судија мора бити незави-
сан у раду, али мора да сноси одговорност за своја дела и не сме 
довести у питању интегритет институције у којој ради. Сетимо се 
само неизбараних судија и тужилаца, које је Уставни суд вратио 

на посао 2012. Сада ти људи туже државу и траже огромне износе 
накнаде материјалне штете. Прве извршне пресуде су већ стигле 
у Министарство правде. Грађанима сам обећао, кад буду стигле 
прве такве пресуде, да ћу се лично залагати да се против одговор-
них лица поднесу регресне тужбе. Још једном указујем да ће до 
покретања тих тужби доћи одмах по формирању нове Владе.

Који су још горући проблеми?
- Питање неуједначене судске праксе још је један од великих 

проблема, посебно када узмемо у обзир колико је правна предви-
дивост битна за стране инвеститоре и добар привредни амбијент. 
Стратегија реформе правосуђа 2013-2018. препознала је овај про-
блем, а као једно од решења види објављивање свих пресуда, сва-
ког суда на њиховом сајту, што ће допринети изналажењу типских 
решења за исте врсте спорова.

Свима је познато да запослени у правосуђу немају адекватне 
смештајне услове рада. Тај проблем посебно је изражен у на нивоу 
београдских основних судова. Успели смо да добијемо зграду „Ае-
роинжењеринга“ на Новом Београду, у којој ће, по завршетку адап-
тације у септембру, бити смештен део Првог основног суда. Такође, 
Министарство одбране је на нас пренело зграду Војно-техничког 
института, у Катанићевој улици, која ће служити за смештај Другог 
основног јавног тужилаштва, Апелационог тужилаштва, и Држав-
ног већа тужилаца. Уз помоћ УСАИД, у току је реконструкција наше 
зграде у Устаничкој улици, где ће бити смештени сви прекрашајни 
судови из Београда. Прекршајни суд у Рашкој, као и Апелациони суд 
у Крагујевцу, у току ове године, добиће нове зграде за своје потре-
бе, док ће зграде судова у Петровцу на Млави, Краљеву, Шапцу и 
Лазаревцу бити реновиране. Почиње и реконструкција КПЗ за ма-
лолетнике у Ваљеву, из донације Краљевине Норвешке, чиме ћемо 
додатно побољшати услове боравка у затвору малолетним лици-
ма. Радићемо и на проширењу смештајних капацитета и услова у 
једином женском затвору, у Пожаревцу. Министарство већ улаже 
велике напоре како би се обезбедили сви потребни услови за от-
почињање примене Закона о јавним бележницима од 1. септембра 
2014. Систем јавних бележника, на вишеструк начин, допринеће по-
бољшању стања у српском правосуђу. Са једне стране, обезбедиће 
правну сигурност, тако да нећете стрепети да ли је стан који купује-
те већ продат неком другом пре вас, јер ће печат нотар бити гаран-
ција за то. Са друге стране, јавни бележници ће преузети послове, 
које су до тада радили судови, што ће додатно растерити судство и 
побољшати ефикасност.

Ставити тачку на       мрачну прошлост
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Од кад је др Момчило Бабић дошао 
на чело Републичког фонда за 
здравствено осигурање, донета 

је Стратегија развоја здравственог осигу-
рања до 2020, чиме је створена основа за 
реформу здравственог осигурања. Фор-
миран је Савет за људска права, борбу 
против корупције и обмана у здравству 
и донет је план борбе против корупције. 
Такође, формиран је Савет за европс-
ке интеграције и хармонизацију нашег 
здравственог осигурања са европским и 
донет план хармонизације. Ипак, једна од 
највећих новина је увођење система цен-
трализованих набавки, којим се остварују 
значајне уштеде.

- Успешно је спроведена централизо-

вана јавна набавка 
лекова и медицин-
ских средстава за 
потребе здрав-
ствених установа у 
Србији. У највећем 
централизованом 

поступку јавне набавке лекове са Б ли-
сте, РФЗО је закључио оквирне спора-

зуме са 15 добављача и произвођача ле-
кова, који су понудили цене за 27 одсто 
ниже од одобрених, чиме су постигнуте 
уштеде од 2,9 милијарди динара (25 ми-
лиона евра). Уштеде ће бити још веће 
када се систем примени на све набавке 
лекова. Новина је и да ће РФЗО потро-
шити 114.000 евра на набавку „ацикло-
вира“, лека за лечење  вирусних инфек-

РФЗО

Уштеде од 
25 милиона евра

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЗА CNN
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Председник Српске напредне странке, Александар Вучић, дао је 
20. фебруара интервју за престижни амерички ТВ канал CNN, у 
ком је истакао да је сигуран да ће Србија постати одлично место 

за инвеститоре, јер је држава већ стабилизовала економију и смањила 
незапосленост.

„Уверен сам да ће реформе омогућити раст запошљавања и долазак зна-
чајних инвеститора, поред оних који су већ у Србији („Мерцедес“, „Бош“, 
„Етихад“, „Мишлен“...). Имамо пуну политичку стабилност, што је веома 
важно за Србију и за регион. То нам даје могућност да учврстимо владави-
ну права и привучемо инвеститоре“, рекао је Вучић у интервјуу.

Подсетио је да је Србија започела преговоре о пријему у ЕУ, и да је идеја 
да се ти преговори заврше до 2020. године, као и то да је Србија радила 
на учвршћивању владавине права, борби против криминала и корупције.

„Спровођење реформи наставиће се пуном снагом и ићи ће, пре свега, у 
правцу промене радног законодавства и других прописа“, истакао је Ву-
чић, и позвао све заинтересоване инвеститоре да не чекају, већ да одмах 
дођу у Србију, виде какве потенцијале имамо и уложе свој новац.

Инвеститори, 
чекамо вас

СНС И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА     СНС И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА     СНС И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА     СНС И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА     СНС И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА     СНС И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА     СНС И ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Напредњак Небојша 
Стојановић, заме-
ник директора Ја-

вног предузећа „Градско 
стамбено” Београд, увео 
је нову и сасвим неочеки-
вану праксу у ово преду-
зеће. Придружио се екипи 
мајстора Службе хитних 
интервенција и кренуо да 
обилази грађане широм 
Београда. 
„Кренули смо од зграде до 
зграде, разговарали смо 
са грађанима, питали смо 
да ли им нешто недостаје, да ли је по-
требно нешто поправити одмах, на лицу 
места. Људи су били одушевљени, јер је 
неко одлучио да им поклони пажњу, да се 
распита да ли им је нешто потребно и да 
им помогне. Сматрам да је то домаћински 
приступ и да би тако требало да се ради, 

јер смо ми ту да бисмо били у служби 
грађана. Овакве обиласке увешћемо 
као уобичајену праксу, јер за тим има 
потребе, пошто је већина зграда вео-
ма стара и дуго нису адекватно одр-

жаване“, каже Небојша Стојановић.
Јавно предузеће „Градско стамбено“ део 
је комуналног система Града Београда и 
бави се одржавањем стамбених зграда, 
уређаја и инсталација у више у 14.000 
стамбених зграда са више од 250.000 ста-
нова.

ГРАДСКО СТАМБЕНО

Помоћ комшијама
ција, док је у 2013. иста количина „ацик-
ловира“ плаћена 190.000 евра – каже 
Момчило Бабић.

По његовим речима, Србија је до скоро 
имала систем по коме су свака болница, 
дом здравља и апотека набављали ле-
кове појединачно – бирајући добављаче 
и брендове за производе којима се лечи 
нека болест. Уместо надметања у цени, 
добављачи су се такмичили у износу ра-
бата који су нудили болници или апотеци. 
Ти рабати су понекад износили чак једну 
трећину укупне набавне цене.

- Ове уштеде су само почетак. Кроз 
спровођење новог пројекта, који финан-
сира Светска банка, централизоване јавне 
набавке обухватиће све јавне апотеке, а 
успех првог тендера уверава нас да може-
мо постићи и више. Можемо уштедети и 
склапањем вишегодишњих уговора за до-
бављачима. Ако смо уштедели 25 милиона 
евра на једној трећини буџета за лекове у 
болницама и домовима здравља, надам се 
да можемо да уштедимо троструко више 
када се централизовани метод јавних на-
бавки примени на куповину лекова за апо-
теке – наглашава Бабић.



Општина Стара Пазова феномен је у Србији 
као један од градова у коме је најмање људи 
без посла - свега шест одсто. То дугује де-
лом свом специфичном географском поло-
жају, а делом умешности људи који је воде. 

Налази се између два највећа града у Србији – Београда и 
Новог Сада, излази на два аутопута: Е75 Будимпешта – Бе-
оград и Е70 Загреб – Београд, силази на обалу Дунава, има 
железницу... Општинска власт, предвођења напредњаком 
Ђорђем Радиновићем, врло брзо створила је повољни ам-
бијент за инвестиције и започела сама да трага за инвес-
титорима. 

Како сте постигли да стопа незапослености у Старој 
Пазови буде међу најнижим у Србији?

- Стара Пазова увек је имала велики број малих и 
средњих предузећа, много занатских радњи и породич-
них фирми. У Старој Пазови, дуги низ година, људи имају 
више посла него у другим крајевима Србије, међутим у по-
следње две године, великом ангажованошћу локалне са-
моуправе и њеног руководства, овде је дошао велики број 
домаћих и страних фирми. Неке од њих су „Сканија“, „Обо 
Бетерман“, „Делез група“, „Стреjт Нова“, „Ајмакс“, „Парт-

нер Штраус“... И велики број домаћих фирми овде развија 
своје капацитете, попут „Милшпеда“, који је проширио 
посао изградњом велике хале, а планира и додатну. Зна-
чајно је да је „Милшпед“ око 50 одсто свог предузећа и 
седиште фирме пребацио у Стару Пазову. Поменуо бих и 
ланац маркета „Медиус“, чији је власник Цвико Крунић, 
који је развио пословање на укупно девет маркета на те-
риторији наше Општине, а у сваком маркету запослено је 
30 – 40 радника. 

У чему је кључ успеха?
- Стратешко-географски положај Општине изузетно 

је повољан. Налазимо се на оба коридора, повезани смо 
аутопутем Е-70 и Е-75, тако да смо као локација на гра-
ници са главним градом, са једне, и Новим Садом са дру-
ге стране. Географски положај и локација доприносе да 
инвеститори буду заинтересовани за пословање, а поред 
железничке везе, ту је и источни део Општине који  у ду-
жини од 25 км лежи на обали Дунава. Све то кад се са-
бере, ипак, није довољан разлог да инвеститори донесу 
позитивне одлуке. Ту је пресудна ангажованост функци-
онера локалне самоуправе. Предузели смо велике кора-
ке, посетили смо велики број западноевропских земаља, 

У Старој Пазови само         6% незапослених

Нових 150 радних 
места

У Старој Пазови свечано је 
отворена нова фабрика компаније 
„Стрејт Нова д.о.о“, чланице 
француске „Стрејт групе“, а 
производне погоне свечано су 
отворили Александар Вучић, први 
потпредседник Владе, Роланд 

Стреит, директор компаније, и 
Ђорђе Радиновић, председник 
Општине Стара Пазова. Захваљујући 
одличном пословању и доброј 
сарадњи са локалном самоуправом, 
компанија ће у оквиру проширења 
пословања, обезбедити нових 150 
радних места.

„Наш најважнији задатак је 
решавање проблема у економији. 
Уколико у томе буде постојала иста 
посвећеност као у борби против 

корупције и криминала, и овде 
ће бити постигнути неупоредиво 
бољи резултати. Свака успешна 
компанија која дође у нашу 
земљу и направи добар резултат, 
истовремено запошљава људе, 
али и доводи друге инвеститоре. 
Данас је Стара Пазова једна од пет 
најбољих општина у Србији по нивоу 
запослености, односно по најнижем 
нивоу незапослености”, истакао је 
Александар Вучић.

СНС НА ЛОКАЛУ
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У Старој Пазови само         6% незапослених

Помоћ за сиромашне
Поред реализације кључних инфраструктурних 

пројеката, довођења инвеститора, отварања нових 
радних места, Општина Стара Пазова је, од новембра 
2012. до марта 2013, одвојила 2,5 милиона динара, а 
од марта до новембра 2013. још 4,5 милиона динара за 
више од 1.000 сиромашних породица. Истовремено, 
у овој години, Центар за социјални рад доделио је 
више од девет милиона динара за различита социјална 
давања. Новац се издваја и за лечење тешко оболелих, 
као помоћ код операција у иностранству, за набавку 
шпорета и апарата за домаћинство и школског 
прибора за најсиромашније породице, помаже се око 
прибављања личних докумената за аплицирање у 
Центру за социјални рад и другим институцијама. И 
ове године обезбеђен је огрев за 650 најсиромашнијих 
домаћинстава.

Ђорђе Радиновић, 
председник општине са 

једном од најмањих стопа 
незапослености у Србији

наших конзулата, разговарали са нашим амбасадорима, 
са економским аташеима, који познају потребе инвести-
тора и на основу тих информација делује тим, који смо 
оформили. Недавно смо имали отварање производних 
погона француске компаније „Стрејт Нова“, и на основу 
ефикасно обезбеђене неопходне документације, од влас-
ника смо добили велику похвалу. Веома их је позитивно 
изненадило како смо у року од 90 дана завршили цео 
тај процес, што би, према њиховим речима, у западним 
земљама трајало и до годину дана. Сваки инвеститор, 
домаћи или страни, добије једну или више особа које су 
задужене да све испрате, од доласка или захтева инвес-
титора до момента добијања свих потребних дозвола. То 
је принцип рада Канцеларије за брзе одговоре, која већ 
постоји и чији су резултати видљиви. 

Колико страних и домаћих предузећа ради у Опш-
тини? Кога бисте издвојили по обиму инвестиција? 

- Према последњим подацима, Општина Стара Пазо-
ва има више од 1.000 привредника и више од 2.600 пре-
дузетника, а наш задатак је да свим постојећим и новим 
инвеститорима понудимо што адекватнији пословни ам-
бијент. На првом месту издвојио бих компаније „Делез 
Група“ и „Милшпед“, затим „Технопласт“ из Старих Бано-
ваца, „Медиус“... 

У Старој Пазови грађевинска дозвола добија се за 
мање од три месеца. У чему је тајна брзине и ефикас-
ности? 

- Ефикасна администрација спада у најзначајније пот-
ребе, када је привреда у питању. Рокови за издавање ло-
кацијских дозвола, уколико је сва документација у реду, 
су седам дана од дана подношења захтева. Такође, грађе-
винска дозвола се може добити и за 30 дана. Често из-
лазимо у сусрет фирмама у погледу убрзавања процеса 

добијања разних сагласности од јавних предузећа, како 
би их добили у што краћем року. Овде мислим на саглас-
ности свих јавних предузећа, нпр. ЈП „Водовод и канали-
зација“, затим „Гас Феромонт“, који је дистрибутер гаса и 
„Електродистрибуције“. Са свим представницима јавних 
предузећа имамо одличну сарадњу, тако да и све те са-
гласности обезбеђујемо у кратком року. Довели смо висо-
кообразоване људе, са обавезним познавањем страних је-
зика. Такав је случај и у Одељењу за урбанизам и грађење, 
са људима који, у складу са својим квалификацијама, свој 
посао обављају максимално стручно и ефикасно, што само 
Одељење, у смислу функционалности, доводи до макси-
мума. 

Да ли би ваша пракса могла да се преслика и на дру-
ге општине? 

- Циљ је да инвеститори не одлазе незадовољни, већ са 
позитивним утисцима. Ови ефекти се постижу тимским 
радом у оквиру локалне самоуправе. Битно је да се за ин-
веститоре прецизно одреде датуми добијања дозвола и 
да се држимо рокова, да се у старту пажљиво информишу 
о финансијским обавезама и да им омогућимо да одмах 
створе слику свега онога што их чека до момента добијања 
грађевинске или неке друге дозволе. Ово показује озбиљ-
ност једне локалне самоуправе, и у Европу шаље афир-
мативну слику која привлачи инвеститоре. Када у свим 
општинама у Србији буде успостављен овакав или сличан 
систем рада, по приниципу предусретљивости и ефикас-
ности на свим пољима, верујем да ће свака општина моћи 
да привуче једнако велики број инвеститора. 

Које инвестиције очекујете у 2014. години?
- У току 2014. године очекујемо велике инвестиције, 

које су можда међу највећим инвестицијама које ће се из-
двојити у целој Србији.
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СНС У БЕОГРАДУ

Жеља нам је да се промени слика Београда, 
не само у комплексу „Београду на води“, 
него и у свим блиским саобраћајница-
ма – Карађорђевој, Немањиној, Булевару 
војводе Живојина Мишића, да би се из 

ових улица обезбедио улаз у комплекс. Планирамо да от-
воримо петљу да се из правца Топчидера и Чукарице може 
ући у зону комплекса, негде у равни Београдског сајма, 
што до сада није било могуће. Наравно да комплекс, ради 
нормалног функционисања, треба да има у окружењу и 
станице Беовоза, а зашто да не - и будућу метро станицу, 
каже Синиша Мали, председник Привременог органа Бе-
ограда, откривајући нам део планова за претварање, сада 
запуштене, Савамале у најелитнији део града.

Шта би још требало да се уради у области инфра-
структуре? 

- Унутрашње саобраћајнице комплекса планиране су са 
приоритетним великим и широким булеваром као „жи-
лом куцавицом“ целог комплекса, на потезу Карађорђева 
- петља Сајам, и мноштвом мањих улица, као бочне везе. 
За решавање комплетне инфраструктуре (водовод, кана-
лизација, електроводови, гасификација, топловод) има-
мо услове ЈКП града Београда. Намера нам је да се „сав-
ском“ водом перу улице и заливају парковске површине, 
а не као до сада пречишћеном и хлорисаном водом чији 
је третман скуп. Кишна и фекална канализација тренутно 
су највећи проблем, јер захтевају и озбиљне интервенције 
на постојећој мрежи. Стављање фекалних црпних стани-
ца у функцију, реконструкција постојећих ЦС, измештање 

дела колектора који иде кроз Савску улицу, могућности 
искоришћавања употребљених вода за потребе грејања и 
хлађења објеката, што је у складу са савременим достиг-
нућима, такође су неки од циљева. Железнице су велики 
потрошач електричне енергије, тако да ће се сви капаци-
тети анализирати и надокнадити само они који недостају. 
Наравно да ће 10 КВ и 1 КВ мрежа бити комплетно нова. 
Нове ће бити и све трафостанице, јер су постојеће старе 
и до 40 година, а доста њих је ван функције. Системи ау-
дио и видео надзора, бежичног интернета у свим јавним 
површинама, у целом комплексу, биће у складу са најно-
вијим потребама великих метропола. Трудићемо се да 
максимално искористимо капацитете београдских топла-
на, сходно условима које смо добили, али и да комплекс 
гасификујемо, због технолошких и осталих потреба пла-
нираних садржаја.

Колико ће проблем бити измештање Железничке и 
Аутобуске станице, и кад би возови могли да крену 
са Прокопа, а аутобуси са Бувљака? Да ли већ постоје 
идејна решења за нове станице?

- Проблем постоји, али је решив и његово решавање је 
већ увелико у току. На овоме се радило више од годину 
дана, заједно са стручњацима ЦИП-а и Железница Србије. 
Сва решења која подразумевају измештања железнице из 
комплекса „Београд на води“ подразумевају паралелне 
садржаје, на унапред обезбеђеним локацијама. Са Желез-
ницом знамо шта ћемо и где ћемо сваки садржај да изме-
стимо (путници, роба, расути терети, опасне материје...). 
Аутобуска станица је опет један од приоритета, који ће се 

Синиша Мали, председник 
Привременог органа 
Београда, о великим 
инфраструктурним 
пројектима у граду, који ће 
подржати пројекат 
„Београд на води“

Широки булевар од



Карађорђеве до Сајма
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решити у складу са постојећом урбанистичком докумен-
тацијом и плановима. Мислим да се слика центра града 
мења у потпуности када се комплетан тешки саобраћај 
(камиони, аутобуси) дислоцира из Савске и Карађорђеве. 
За нове станице постоје идејна решења, а за неке и идејни 
пројекти. Пројектовање и изградња везани су за „Београд 
на води“, па ће се у складу са тим све прилагођавати.

Сви знамо да опада наплата карата, а са тим и при-
ходи од БусПлуса, а да расту субвенције Града ГСП-у 
да би предузеће могло да преживи. Како овај проблем 
може да се реши?

- У првој години функционисања система (од фебру-
ара 2012. до јануара 2013. године) укупно је остварено 
9.767.213.767,43 динара од наплате карата. У другој го-
дини (од фебрура 2013. до  јануара 2014.године) оства-
рено је 9.099.739.077,01 динара, односно 6,83 одсто 

мање у односу на прву годину функционисања, иако је 
цена превоза за категорију запослених у 2013. години 
већа за 20 одсто (повећање цена 20 одсто за запослене 
у октобру 2012. године). Град Београд, кроз субвенције, 
издваја 13 милијарди динара за јавни превоз, што је не-
одрживо стање. Уколико грађани Београда не плаћају 
превоз, доћи ће до урушавања система јавног превоза. 
Узрок лоше наплате је то што контрола путника и сис-
тем наплате нису добро организовани. Свакако, и не-
гативно расположење грађана према систему додатно 
утиче да приходи од продаје карата опадају, тако да 
Град Београд мора стално да повећава субвенције за 
превоз. Град је заинтересован да посао продаје карата 
и контроле путника буде у оквиру Града, јер је то један 
од предуслова за повећање прихода и смањење субвен-
ција.

Да ли имате намеру да покренете причу о из-
градњи метроа у Београду? Да ли је заинтересован 
неко од страних инвеститора?

- Наравно да имамо. Метро је једна од најзначај-
нијих инвестиција у наредном периоду. Нажалост, 
није се много одмакло у реализацији. Урађено је 
само идејно решење, и то за изградњу прве линије, 
која, нажалост, не узима у обзир и не пролази поред 
три најзначајнија инфраструктурна пројекта у граду 

(Београд на води, нова железничка станица Прокоп 
и нова аутобуска станица на Новом Београду). У на-
редних неколико недеља Град Београд формираће 
радну групу која би сагледала тренутно стање проје-
кта и убрзала активности, како би се са почетком 
изградње прве линије метроа кренуло већ крајем 
следеће године. У овом тренутку, прелиминарни ин-
терес за учешће у пројекту изразиле су француске и 
кинеске компаније.

Радна група за београдски метро

Пројекат „Београд на води“ привукао је много пажње на Сајму некретнина у Кану
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1. Kњажевац
Лекари обилазе села
Активисти OO СНС Књажевац, заједно 

са офталмологом и урологом, подржали 
су бесплатне здравствене прегледе грађа-
на, а обезбеђене су и наочаре. Грађани су 
били презадовољни јер се на прегледе у 
Здравственом центру чека и шест месеци. 
Наши активисти су, заједно са лекарским 
екипама, посетили 12 села књажевачке 
Општине, а акције се настављају.

2. Александровац
Бесплатни калемови лозе
Поводом Светог Трифуна, заштитни-

ка виноградара, ОО СНС Александровац 
подржао је акцију поделе лозних калемо-
ва и вина на градском тргу. Подржали смо 
и акцију мерења крвног притиска и шеће-
ра у крви.

3. Бајина Башта
Са лекарима до најудаљенијих села
Подржали смо акцију медицинског 

особља Дома здравља “Евелина Хавер-
филд” Бајина Башта, који су обишли 
најудаљеније МЗ, Јагоштицу и Растиште, 
прегледали мештане, мерили им шећер и 
крвни притисак.

4. Рача
Здравствена трибина
У организацији Форума жена ОО СНС 

Рача, организована је здравствена три-
бина на којој су говоориле др Марина 
Поскурица и др Анђелка Станковић, као 
и кандидати за народне посланице Сања 
Туцаковић и Биљана Стошић Илић.

5. Кула
Превентивни прегледи
У организацији ДЗ у Кули, обављени 

су бесплатни превентивни здравствени 
прегледи у Кули, Црвенки, Сивцу, Круш-
чићу, Липару, Руском Крстуру. Грађане 
су прегледали др Љиљана Бероња, др 

Зарко Севин, др Благоје Марковић, уз по-
моћ колега и медицинског особља. Наши 
суграђани били су одушевљени акцијом, 
одзив је био велики, што значи да постоји 
свест о превентивним прегледима. Лека-
ри су читавог дана били на располагању 
грађанима, стога ни гужва није била про-
блем, јер је свако дошао на ред. Лекари 
наше Општине још једном су показали да 
је брига о људима најважнија мисија и да 
је здравље изнад свега.

6. Смедерево
Отворена нова фабрика
Председник СНС, Александар Вучић, 

са генералним директором финске ком-

„Фондација „Драгица Николић”, после много година, 
учинила је да породилиште у Крагујевцу буде место 
достојно да се ту рађа нови живот. Улагање у обнову 
породилишта јесте улагање у будућност и живот, и 

Србија неће бити срећна док се из сваке куће не чује 
плач беба. Срећан сам и поносан што је реновирање 
породилишта почело из Крагујевца”, поручио је 
Томислав Николић, председник Републике Србије.

Драгица Николић, Радомир Николић, Томислав Николић и Александар Вучић на отварању обновљеног 
породилишта на ГАК Клиничког центра Крагујевац

Да се плач беба чује из сваке куће

Отварање фабрике „ПКЦ“ у Смедереву
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо о томе 
шта је који општински 
одбор СНС урадио 
током претходног 
месеца за бољи живот 
грађана Србије

паније „ПКЦ Груп” Мати Хјутиајненом, 
финским амбасадором Пека Орпаном и 
градоначелницом Јасном Аврамовић, от-
ворио је фабрику за производњу каблов-
ских сетова за возила. Уплаћен је новац 
за исплату отпремнина за 512 радника 
Фабрике железничких возила „Желвоз у 
реструктурирању”. Смедерево су посетили 
и Расим Љајић, Зорана Михајловић, Вања 
Удовичић, Берислав Векић, Зоран Бабић...  
Стручни тим Завода за спорт и медицину 
спорта у О.Ш. „Бранко Радичевић” започео 
је акцију „Вежбање је лек”. Потписани су 
уговори да се незапослени лекари и стома-
толози ангажују у сеоским амбулантама. У 
Осипаоници је отворена амбуланта, коју 
су мештани реновирали сопственим сред-
ствима, а локална самоуправа упослила је 
лекаре са евиденције Националне службе 
за запошљавање. Градоначелница је уру-
чила уговоре о додели стипендија учени-
цима средњих школа и студентима. Код 
Економско-трговинске школе постављено 
је 200 метара заштитне ограде, а ускоро ће 
бити још 170 метара, у правцу О.Ш. „Бран-
ко Радичевић”, чиме је решен проблем без-
бедности 2.000 деце.

7. Пожаревац
Расвета у пет села
Активисти ГО Пожаревац добровољ-

ним прилозима, прикупили су средства да 
се промене сијалице и оспособи расвета у 
пет села, а у граду су очишћена три парка. 
Организовано је предавање о могућнос-
тима образовања одраслих ,,Друга шан-
са“, кроз курсеве који ће их оспособити 
за нова занимања. Омладинци су делили 
летке родитељима, скрећући пажњу на 
важност спорта, а акцији се прикључио 
државни секретар Предраг Перуничић. 
Омладинци су пензионерима делили кафу 
и сокове, у раним јутарњим сатима, док су 
чекали у реду за пензију. 

8. Сремска Митровица
Нова пољопривредна механизација
Поделили смо 220 пакетића за прваке 

у истуреним одељењима на територији 
Сремске Митровице. Започета је изградња 
амбуланте у Бешенову, потписан је уговор 
са интерно расељеним лицима са Косова, 
како би им се решиле основне егзистен-
цијалне потребе. Потписан је и уговор 
између пољопривредника, гаранцијског 
фонда и банака за набавку механизације, 
уз учешће града у делу камате. Челници 
Управе за пољопривреду састали су се да 
делегацијом немачке „Ангус групе“ и раз-
говарали о могућности сарадње.

9. Нови Бечеј
Војводина Спа у Новом Милошеву
Председник ОО СНС Нови Бечеј, Саша 

Максимовић, разговарао је у Народној 
скупштини са представницима аустријс-
ке компаније „Вамед“, која је изабрана за 
стратешког партнера у пројекту изградње 
Спа центра у Новом Милошеву - „Војво-
дина Спа“. Нови Бечеј био је присутан 
на Дипломатском базару у Будимпешти, 
хуманитарно-привредној изложби, коју 
организује Удружење супруга дипломата 
Будимпеште, које излажу и продају про-

изводе из својих земаља. Скоро половина 
производа на српском штанду потицала 
је из Новог Бечеја и Кикинде. Државни 
секретар Предраг Перуничић посетио је 
Нови Бечеј, Ново Милошево и Бочар, и 
позвао директоре школа да конкуришу 
код Министарства за доделу средстава. 
Организовали смо трибину „Чувај себе, 
чувај друге“, а затим смо организовали и 
две практичне едукације „Буди први пру-
жи помоћ” посвећене возачима.

10. Осечина
Изложба „Великани наше слободе“
У Одељењу Народног музеја Ваљево у 

Осечини отворена је изложба „Великани 
наше слободе“, Љиљане Стевановић Љис, 
председника Ликовне секције „Михаило 
Милановић“, која делује у саставу Репу-
бличког одбора Савеза удружења пото-
мака ратника 1912-1920. Светозар Гачић, 
руководилац Музејског одељења и пред-
седник Савета за друштвене делатности, 
културу и информисање ОО СНС Осе-

чина, најавио је и друге манифестације 
у част јубилеја Великог рата. Туристичка 
организација „Подгорина“ учествовала 
је на 36. Међународном сајму туризма у 
Београду.  

11. Медвеђа
Обележен Светски дан борбе против 

рака
Светски дан борбе против рака обеле-

жен је у просторијама ОО СНС у Медвеђи, 
када је одржана презентација на тему „Рак 
– живети и борити се“. Творци презента-
ције били су млади и образовани људи, у 
сарадњи са стручњацима из те области.

12. Смедеревска Паланка
Трибине и концерти
Активисти ОО СНС подржали су ак-

цију мерења крвног притиска и провере 
шећера у крви грађанима. Марко Ђурић, 
саветник председника Републике, бора-
вио је у Паланци у неколико наврата и 
посетио села Селевац, Влашки До, Прид-
ворице, Мала Плана, Голобок, где је раз-
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говарао са мештанима. Наши активисти 
имали су наступ у центру града, када су 
читали прозу из књиге „Српска посла“, 
Бране Црнчевића, и изводили компози-
ције на гитари и виолини. Одржане су 
трибине „Стање и перспективе здравства 
у Србији“ и „Политика пружене руке“.

13. Србобран 
Напредњаци са грађанима
У Турији је одржана позната привред-

но-туристичка манифестација Кобаси-
цијада, током које су наши активисти раз-
говарали са грађанима на три пулта. И у 
самом Србобрану стално смо у контакту 
са грађанима, на пунктовима на пијаци и 
у центру града.

14. Рума
Трибина о карциному
Око 200 жена присуствовало је три-

бини у Платичеву, у оквиру едукативне 
здравствене кампање посвећене лечењу 
карцинома дојке. Велики одзив најбољи 
је доказ да је Савет за здравље ОО СНС 
Рума добро изабрао тему и омогућио 
да савети др Снежане Бојанић Стојић и 
особља Дома здравља допру до жена.

15. Алексинац
Намирнице и слаткиши за Николиће
Активисти СНС у Алексинцу посетили 

су једну од најугроженијих породица на 
подручју МЗ Житковац и најмлађим чла-
новима домаћинства Николић уручили 
пакете са храном, воћем и слаткишима. 
Ниједан члан ове породице није запослен, 
а деца, узраста од три до девет година, 
живе у тешким условима. Наредна акција, 
током које ће бити обезбеђени и пакети 
одеће и школског прибора за Николиће, 
планирана је за Ускрс.

16. Пландиште
Брига о пензионерима
Превентивни лекарски преглед за ста-

рија лица организован је у Дому пензи-
онера у Хајдучици, а грађане је прегле-
дао лекар из ДЗ Пландиште др Небојша 
Дрљевић и медицинска сестра Иванка 
Дабић. Прегледано је више од 60 људи, а 
наставак акције очекује се и у другим мес-
тима у Општини. На трибини у ОО СНС, 
са грађанима су разговарали др Пред-
раг Матејин, шеф Посланичке групе СНС 
у покрајинском парламенту и Предраг 
Мијатовић, народни посланик СНС.

17. Брус
Два санитетска возила
Председник ОО СНС Брус, Радисав Пре-

долац Диско, донирао је једно санитетско 
возило за потребе Дома здравља у Круше-
вцу. Возило за болницу у Брусу донирао је 
Душан Здравић, члан ОО СНС Брус. Овим 
возилима олакшаће се рад медицинском 
особљу, а пацијентима обезбедити квали-
тетнија здравствена заштита. 

18. Инђија
Уместо поклона, донација за Алексу
Марија Вучковић, чланица омладине 

ОО СНС Инђија, одрекла се рођенданских 
поклона и замолила пријатеље да, уместо 
дарова, донирају новац за помоћ Алекси 
Велагићу из Чортановаца. Алекса је пе-

тогодишњи дечак који има малигно обо-
лење мозга. Оба родитеља су незапосле-
на и породица је у тешкој финансијској 
ситуацији. Акцији су се прикључили и 
остали чланови ОО СНС Инђија и људи 
добре воље. У угоститељске објекте у 
центру града стављене су донаторске ку-
тије, у којима је за десет дана прикупљено 
30.000 динара. Алекса је тренутно у Бе-
ограду, у болници, на хемио терапијама, 
а новац и поклони биће уручени њему и 
његовој породици када се врати у Чорта-
новце. Позивамо и друге да се укључе, јер 
се акција наставља.

19. Пирот
Почиње градња пута Џеп-Мањак
Министар привреде и регионалног 

развоја, Игор Мировић, председнику 
Општине Владичин Хан и председнику 
ОО СНС, Горану Младеновићу, уручио 
је решење којим се одобравају средства 
за суфинансирање пројекта „Реконструк-
ција са доградњом локалног пута Џеп-
Мањак”. Решење је уручено у оквиру мера 
унапређења локалне и регионалне инфра-
структуре „Градимо заједно”. Овај локал-
ни пут изузетно је значајан за мештане 
ових села, нарочито Мањка, у којем су 
највећи  засади малина у нашем крају.

Курсаџије се дружиле са грађанима
Глумац Саша Пантић и екипа „Кур-

саџија“ дружила се грађанима на штандо-
вима СНС у Пироту. Чланови СНС орга-
низовали су акцију добровољног давања 
крви, у сарадњи за Службом за трансфу-
зију пиротске Болнице. 

20. Бор
Прегледи у борским селима

Организовали смо отворене трибине у 
месним заједницама и селима Општине 
Бор. Благоје Спасковски, шеф Изборног 
штаба за Борски округ, истакао је мешта-
нима села Злот да РТБ Бор треба да остане 
у власништву грађана Србије, као и да је 
неопходан стратешки партнер како би се 
завршила Топионица и Фабрика сумпорне 
киселине. Савет за здравство подржава 
акције бесплатног превентивног прегледа 

грађана. Мештани Злота, Горњана, Шар-
бановца, Луке, Танде, Бучја, Метовнице и 
Доње Беле Реке имали су прилику да про-
вере здравље и добију лекарске савете. 
Подршка акцији се наставља и у марту, а у 
плану је и превентивна контрола дојки.

21. Чајетина
Помоћ за угрожене породице
Активисти Омладине СНС Чајетина по-

сетили су социјално угрожене породице 
на територији наше Општине и даривали 
их пакатима са намирницама и одећом. 

22. Мали Зворник
Трибине како покренути привреду
ОО СНС Мали Зворник, у свим МЗ на 

територији Општине, одржала је три-
бине везане за горуће проблеме, мртву 
привреду и слабу пољопривреду.  Мали 
Зворник, према званичним подацима, свр-
стан је међу 23 најсиромашније општине у 
Србији. Делегација од 43 жене, које ПИО 
дужи за велике износе, због чега не могу 
остварити право на здравствену заштиту, 
посетила је наше страначке просторије, 
тражећи за помоћ, јер их је председник 
Општине, примивши и, не саслушавши 
њихов проблем, упутио на протест пред 
зградом Владе Републике Србије, нудећи 
им и аутобус! Помоћ коју смо пружили су-
грађанкама је скромна, али смо бар успе-
ли да дођемо до правих информација. 

23. Темерин
Представа за пензионере
Активисти ОО СНС Темерин свакоднев-

но разговарају са грађанима и заједнички 
траже решења за проблеме са којима се 
суочавају. У Дому омладине одржана је 
бесплатна представа „Курсаџије“, коју је 
погледало око 150 наших суграђана, нај-
више пензионера. Организовали смо прву 
у низу трибина у Месној заједници Старо 
Ђурђево, која је окупила око 120 грађана.

24. Љубовија
Најуспешнија туристичка 
манифестација
За најуспешнију манифестацију у 2013. 

проглашена је Дринска регата „Љубовија 
2013“, а организатори су добили златне 
туристичке Слагалица у ПКС. Нашу ма-
нифестацију презентовала је директорка 
ТО Општине Љубовија, Маријана Петако-
вић, а великом успеху допринели су пред-
седник СО Предраг Марковић, начелник 
општинске управе Радмила Тријић, Пред-
раг Срећковић, Јелена Милошевић, Мла-
ден Ђокић и Никола Јаковљевић. У кон-
куренцији најбољег промотивног филма, 
другу годину заредом, освојили смо треће 
место. Као и прошле године, сценариста 
и редитељ филма био је Предраг Срећко-
вић, а текст је читао Југослав Тријић. Го-
дишњица Удружења „Све је могуће“ обе-
лежена је у просторијама Дома за одрасла 
инвалидна лица у Земуну. Захвалнице 
за помоћ и лично ангажовање добили 
су Општина Љубовија и председник СО, 
Предраг Марковић.

25. Опово
Грађанима преносимо поруку СНС
Изборни штаб СНС у Опову фокусирао 

се на анимирање грађана и промоцију 

Србобран Пирот

Омладина Бора
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СНС путем непосредне и директне кому-
никације са сваким бирачем. Активисти 
су, на штандовима делили промо матерјал 
и преносили поруку грађанима да се из-
борима бира између владавине народа и 
тајкуна. Наши активисти и функционери 
разговарали су са грађанима о њиховим 
проблемима, како бисмо могли да пону-
димо решења у наредном периоду. Грађа-
ни су веома позитивно реаговали, јер ове 
праксе није било у претходном периоду, 
од стране осталих партија које су биле на 
валсти.    

26. Љиг
Стоматолошка столица за ДЗ
У ПК Београда одржана је презента-

ција потенцијала и могућности развоја 
привреде Љига, а у Београду је борави-
ла делегација привредника Љига. Зах-
ваљујући магистралном путу М-22, Љиг 
је високотранзитно место, што је шанса за 
развој привреде, која је до сад недовољ-
но коришћена. Потенцијал за развој је и 
у израдањи Коридора 11, Београд–Јужни 
Јадран. Конкретно, остварени су контакти 
са кинеском компанијом која ће радити 
деоницу пута Лајковац-Љиг. На иниција-
тиву заменика председника Општине, 
Драгана Лазаревића и тима људи из СНС, 
Министарство просвете одобрило је отва-
рање издвојеног одељења Ниже музичке 
школе „Марко Тајчевић” из Лазаревца, у 
просторијама у О.Ш. „Сава Керковић” у 
Љигу. Дом здравља добио је најсавреме-
нију стоматолошку столицу, вредну 4.000 
евра, а ускоро се отвара и апотека.

27. Баточина
Унија жена у хуманитарној акцији
Чланице Уније жена обишле су социјал-

но угрожене породице, као и породице 
самохраних родитеља на територији Ба-
точине, Горње Баточине и Црног Кала. 
Похваљујемо рад Уније, а посебно исти-
чемо да су чланице гардеробу, средства за 
личну хигијену, играчке, слаткише и друге 
поклоне саме припремиле и финансирале. 
Такође, захваљујемо се и женама које су се 
придружиле акцији, а нису наши чланови.

28. Чачак
Развој пољопривреде и екологије
Савет за здравство подржао је акције 

превентивних лекарских прегледа у МЗ 
Љубић кеј, Трећи децембар, Младост, 
Парк, Прислоница, Мрчајевци, Јежеви-

ца, Придворица, Лугови. Члан Савета 
за пољопривреду СНС, Данило Голубо-
вић, на трибини је представио планове 
у области пољопривреде и одговарао 
на питања грађана. Министар Гламочић 
представио је Нацрт стратегије пољопри-
вреде и руралног развоја Србије до 2024, 
на Агрономском факултету у Чачку. Са-
ветник министра енергетике, Љубомир 
Аксентијевић, и председник Одбора за 
комуналну енергетику, проф. др Милија 
Булатовић, одржали су предавање на 
тему енергетске безбедности и кому-
налне енергетике. У МЗ Трећи децембар 
одржана је трибина “Најчешћи облици 
малигнитета код жена и значај раног 
скрининга”. Представљен је пројекат из 
области заштите животне средине, у ок-
виру „ЕXCHANGE 4“, који финансира ЕУ. 
Конференцији су присуствовали предс-
тавници града Чачка и општина Лучани 
и Ивањица, који су потписници пројекта, 
чији је циљ развој примарне селекције от-
пада у Моравичком округу. 

29. Мерошина
Поклони за будуће припаднике ВС
Председник Општине Мерошина и 

председник ОО СНС у Мерошини, Бојан 
Нешић, уручио је поклон-сатове будућим 
припадницима Војске Србије, са терито-
рије Општине, из Лепаје, Рожине и Бату-
шинце, који су се пријавили за добровољ-
но служење војног рока. Општинска власт 
почела је велику акцију уређивања улица 
и насипања сеоских путева у Доњој Девчи 
и Дешилову, Доњој Расовачи и Бучићу. 

30. Панчево
Стимулисање предузетништва код 

младих
Активистима МО Омољица и ГО Панче-

во разговарали су са грађанима на пија-
ци у Омољици. Градоначелник Панчева, 
Павле Раданов, отворио је Сланинијаду 
у Качареву, а активисти МО Качарево су 
разговарали са грађанима. Подржали смо 
акцију бесплатних лекарских прегледа, 
а грађанима су рађени ЕКГ, физикални, 
офталмолошки прегледи, мерен је шећер 
и крвни притисак. Савет за спорт органи-
зовао је шаховски турнир у просторијама 
МЗ Котеж. Чланица Председништва СНС, 
др Александра Томић, говорила на јавној 
дебати „Стимулисање предузетничког 
духа код младих људи“. Панчево је посе-
тила и Зорана Михајловић, која је истакла 
да ће се и у нашем граду отварати нова 
радна места. 

31. Неготин
Лекари у селима
Да је брига о човеку превасходни циљ 

наше странке, доказали смо на делу. ОО 
СНС Неготин подржао је акцију у којој ле-
кари свакодневно бесплатно мере шећер 
и крвни притисак житељима сеоских МЗ, 
на подручју општине Неготин. На овај на-
чин здравствену заштиту чинимо доступ-
нијом житељима села јер, не само да су 
им лекари често далеко, већ неки немају 
ни средства ни начина да оду до ордина-
ције. Народни посланик Драган Шормаз, 
заједно са члановима ОО СНС Неготин, 

присуствовао је трибини у селу Плавна, 
а том приликом мешатанима поклонили 
смо рачунар. 

Власт као сервис грађана
Владимир Ђукановић, кандидат СНС за 

народног посланика, посетио је Неготин, 
Уровицу, Србово и Радујевац, где је разго-
варао са мештанима, истакао значај равно-
мерног развоја свих крајева Србије и то да 
локална власт мора постати сервис грађа-
на. ОО СНС Неготин више недеља подржа-
ва бесплатне ултразвучне прегледе дојке и 
абдомена на 4D ултразвучном апарату.

32. Петровац на Млави
Добровољно давање крви
Уз подршку омладине ОО СНС Петро-

вац на Млави, организована је акција 
добровољног давања крви у Спортском 
центру „Драгутин Томашевић“. У овој, 
трећој по реду, акцији младих напредња-
ка, прикупљено је око 40 јединица крви. 
Претходне две биле су подела пакетића 
деци интерно расељених лица и помоћи 
оболелој девојчици Томанији Станојевић. 
Одржана је трибина на којој су говорили 
председник СО Петровац на Млави, Ду-
шко Нединић, Александар Стојановић, 
Филип Радовић, Александар Јовичић и 
Верољуб Арсић.

33. Горњи Милановац
Договор за помоћ старима
Одржали смо трибине у селу Прањани, 

Враћевшници, Доњим Бранетићима, на 
којима смо говорили како се може помоћи 
нашим најстаријим људима, обично са-
мим и немоћним, и договорили конкретне 
акције. 

34. Кикинда
Станови за младе
Председник Општине, Павле Марков, 

најавио је почетак градње четвороспрат-
нице, са 15 станова у центру града, на-
мењене младима. Пројекат се реализује у 
сарадњи са Владом Србије и представља 
први део у градњи комплекса од осам 

зграда и 120 станова. Жеља је да се мла-
дим суграђанима помогне да реше стам-
бено питање и остану у Кикинди. Павле 
Марков и градоначелник румунског града 
Решице, Михаил Степанеску, најавили су 
почетак пројекта „Заштита од поплава”, 
којим ће бити решени проблеми житеља 
Руског Села, надомак Кикинде. Заједнич-
ки пројекат прекограничне сарадње фи-
нансира се из ИПА фондова ЕУ. Холанд-

Небојша Стафановић у Кикинди

Чланице Уније жена СНС Баточина помажу угроженим 
породицама

Подржали смо акције бесплатних 
здравствених прегледа грађана Чачка
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ски амбасадор, Лорен Стоквис, и аташе 
за пољопривреду, Мартен Веген, разго-
варали са председником Марковим и по-
сланицима, др Браниславом Блажићем 
и Весном Марковић. Циљ посете било је 
започињање преговора у вези са инвес-
тирањем у кикиндску општину. Савет за 
здравство подржао је акцију бесплатних 
лекарских прегледа у свим селима. Почео 
је са радом Центар за пружање услуга со-
цијалне заштите, првенствено намењен за 
дневни боравак пунолетних особа омете-
них у развоју.

35. Клина
Реновирање школе
На предлог начелнице Пећког округа 

(СНС), адаптирано је истурено одељење 

О.Ш. „Радош Тошић” из Осојана, које се 
налази у селу Видање, у Општини Клина. 
Окречене су учионице, постављене нове 
фуруне, подови и столице.

36. Аранђеловац
Посао у Колубари
Друштво „Шамот“ извело је концерт, на 

којем се грађанима обратио и председник 
Општине Аранђеловац, Бојан Радовић. 
Општина је организовала трибину „Нови 
видови зависности – интернет и адрена-
лински спортови“, којој су присуствова-
ли ученици основних и средњих школа. 
Милорад Грчић, директор РБ „Колубара“ 
најавио је челницима локалне самоуправе 
да ће 64 радника из Аранђеловца добити 
посао у овом предузећу. У Дому омлади-
не подељени су кључеви 14 станова за 
социјално угрожене породице, а доде-
ли је присуствовао и председник Наро-
дне скупштине, др Небојша Стефановић. 
Председник Радовић, са сарадницима и 
члановима УО Фондације за подстицај на-
уке, уметности и културе, угостио је мла-
де таленте из наше Општине, а потписани 
су и уговори са најбољим ствараоцима. 
Туристичка организација представила је 
потенцијале Аранђеловца на Међународ-
ном сајму туризма у Београду. ФК „Шу-
мадија“ и Народна канцеларија за младе 
организовали су спортско дружење са 
децом у МЗ Даросава. Председник ОО 
СНС Аранђеловац, Милосав Милојевић, 
и председник Радовић, разговарали су са 
мештанима МЗ Венчане о будућим инвес-
тицијама.

37. Бечеј
Сателитско снимање земљишта
Државни секретар Предраг Перуничић 

разговарао је са Вуком Радојевићем, пред-
седником Општине и ОО СНС Бечеј, о 

пројекту „Спорт у школе“, а затим је посе-
тио Спортски центар, где је организована 
бесплатна школа пливања за децу. У орга-
низацији ОО СНС, одржана је бесплатна 
представа „Курсаџије“ у Градском позо-
ришту. Организовали смо и трибину, на 
којој су се грађанима обратили Радојевић 
и глумац Тихомир Арсић. Потписани су 
уговори о додели средстава за економско 
оснаживање избеглица, а седам породица 
добиће пластенике и опрему у вредности 
од 700.000 динара. Осамдесетак полаз-
ника, углавном младих, присуствовало је 
обуци за израду бизнис планова, коју је 
организовала омладина СНС, а предавачи 
су били из Високе школе модерног биз-
ниса. Представљени су развојни пројекти 
које Општина имплементира, у сарадњи 
са француским партнерима и републич-
ким Геодетским заводом - сателитско 
снимање пољопривредног земљишта, 
што треба да допринесе бољој анализи 
будућих стратегија.

38. Косовска Каменица
Млеко за малу Анђелу
Чланови привременог органа Косовске 

Каменице помогли су породицу Часлава 
Јефтића из Рајановце, донирајући им козу, 
како би малој  Анђели, јединој беби рође-
ној у овом селу 2013, обезбедили барем 
довољно млека. Породица живи у тешким 
условима и биће им потребна помоћ у 
стамбеном збрињавању, што ће нам бити 

будући  задатак. ОО СНС поделио је 20 
апарата за мерење шећера у крви сеоским 
амбулантама и грађанима из најугроже-
нијих породица.

39. Оџаци
Злоупотребе претходне власти
Душан Маријан, председник Општи-

не, и Горан Ђаковић, председник СО, 
установили су бројне неправилности и 
злоупотребе у трошењу новца из буџета 
у претходној кампањи за промоцију ДС, 
што је признала и бивша председница 
Општине Изабела Шерић, која је рекла 
да је само у једном дану потрошено, у 
једном кафићу, безмало 50.000 динара 
због доласка Бориса Тадића. На стотине 
хиљада динара из буџета потрошила је 
за личну промоцију (рецимо на шоље са 
натписом „На кафи са председницом“), 
а ту су и енормни рачуни за мобилне те-
лефоне. О свему овом обавештени су на-
длежни државни органи. 

40. Ковачица
Слике за Тијану Тот
Одржана је хуманитарна манифестација 

„Помозимо малој Тијани Тот“, коју је отво-
рио Зоран Саванов, кандидат за народног 
посланика, у организацији наивних сли-
кара, Јана Хусарика и Јана Ширке-Шнајца, 
из Падине, Анамарије Јаниш Јанковић, Ане 
Књазовиц, Наташе Књазовиц и Зузане Хо-
лубекове из Ковачице, који су издвојили 
по једну слику за помоћ детету. Тијана 
похађа други разред школе у Падини, а 
оболела је од спиналне атрофије. Грађани 
су купили све изложене слике, а новац је 
уплаћен за лечење.

41. Бела Црква
За здравље грађана
ОО СНС Бела Црква подржао је акцију 

мерења шећера и крвног притиска грађа-
нима, који су били заинтересовани за кон-
тролу здравља. 

42. Прибој
Водовод за Стари Прибој
Лазар Рвовић, председник Општине, 

редовно организује пријеме за најбоље 
прибојске спортисте, а овог пута угостио 
је атлетичара Милоша Раовића и уручио 
му 30.000 динара. Министар Велимир 
Илић потписао је уговоре са 17 општина 
и локалних самоуправа у Србији, чији су 
пројекти изабрани на конкурсу за фи-
нансирање и суфинансирање уређења и 
побољшања комуналне инфраструктуре. 
Општина Прибој потписала је уговор за 
водоснабдевање Старог Прибоја. Дом 
здравља добио је ново возило за потре-
бе палијативне неге, из кредита Светске 
банке, преко ДИЛС пројекта, намењеног 
унапређењу услуга на локалном нивоу. 
Локална самоуправа издвојила је новац за 
реновирање прибојској одељења Основ-
не музичке школе из Пријепоља. 

43. Крагујевац
Трибине о проблемима грађана
Разговарали смо са грађанима на три-

бини у насељу Белошевац, а ово је само 
једна у низу трибина које смо организова-
ли на целој територији Крагујевца. Теме 
су биле запошљавање младих, нулта то-
леранција за насиље, реформа здравства, 
школског система и други проблеми са 
којима се срећу грађани.

44. Жабаљ
Турнир за малог Немању
У Ђурђеву су одржане хуманитарне 

пријатељске утакмице младих фудбалера 
Жабља против вршњака из Ђурђева, као 
и ветерана из ова два места. Улаз је био 
слободан, а посетиоци су, уместо улаз-
нице, донирали новац за лечење осмого-
дишњег Немање Римског, који болује од  
леукемије. Сакупили смо више од 40.000 
динара. 

45. Крушевац
Бесплатни прегледи очију
Градоначелник Братислав Гашић доби-

тник је признања „Капетан Миша Анаста-
сијевић“ у категорији – Личност године Ра-
синског округа, које заједнички додељују 
агенција „Медиа-Инвент“  из Новог Сада, 

Коза за малу Анђелу из Косовске 
Каменице

Ковачица Крагујевац

Клина
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Новосадски и Београдски универзитет, 
ПКС и Расински округ. У циљу прибли-
жавања  здравствених услуга грађанима, 
СНС је подржала акцију у оквиру које је 
офталмолог др Александар Стојановић 
посећивао крушевачка села. Ову праксу 
бесплатног пружања здравствених услу-
га, СНС подржава већ пет година.

46. Лесковац
Завршетак канализације
Министарка Зорана Михајловић, амба-

садор Холандије Лоран Л. Стоквис и гра-
доначелник др Горан Цветановић, потпи-
сали су уговор о реализацији треће фазе 
пројекта „Управљање отпадним водама 
града Лесковца”, која предвиђа градњу 
88 километара канализације у двадесетак 
насеља. Немачка донаторска организа-
ција „Хелп“ и локална самоуправа обезбе-
дили су опрему за хладњачу за одлагање 
пољопривредних производа. Министар-
ство пољопривреде, уз подршку Светске 
банке, спровело је електрификацију поља, 
како би пољопривредници могли да кори-
сте електромоторе и тако уштеде. Отво-
рени су кошаркашки терен и дечије игра-
лиште у Бобишту. Паркић са мобилијаром 
уредили су и финансирали активисти 
СНС, а терен за кошарку асфалтиран је уз 
помоћ челника МЗ и привредника. Акти-
висти СНС прикупили су половину сред-
става за асфалтирање Босанке улице.

47. Ужице
Правна и психосоцијална подршка
Здравствени сектор СНС у Ужицу подр-

жао је превентивне прегледе више од 600 
људи и скрининг на шећерну болест, по-

вишен притисак и КВ обољења. Одржано 
је и неколико трибина, чији је циљ била 
здравствена едукација. Савет за правна 
питања ГО Ужице увео је праксу, поред 
пружања бесплатне правне помоћи, и 
пружања помоћи са психосоцијалном 
подршком. Циљ је да се, упоредо са прав-
ном помоћи, пружи и емотивна подршка и 
охрабривање, а помоћ пружају квалифи-
ковани правни и социјални саветници.

48. Бољевац
Офталмолошки прегледи
Тридесетак напредњака чистило је снег 

и лед са тротоара и прилаза Дому здра-
вља. У акцију добровољног давања крви, 
коју је организовао Црвени крст, укљу-
чило се 18 чланва СНС. Подржали смо 
акцију бесплатних офталмолошких пре-
гледа др Александра Стојановића, током 
којих је прегледано више од 600 грађана 
у Бољевцу, Оснић Селу, Оснић Букову и 
Валакоњу. Уролог, интерниста и кардио-
лог бесплатно су прегледали више од 120 
мештана Подгорца. Поделили смо одећу 
и обућу социјално угроженим породица-
ма, а помогли и Спасенији Рајковић, која 
живи као подстанар са супругом и троје 
деце, јер им је у јануару изгорела кућа. 

49. Уб
Сарадња са италијанским и кинеским 

компанијама 
Делегација привредне коморе Таранта 

из Италије, специјализована за заштиту 
животне средине и рециклажу, предста-
вила је пројекте комуналних депонија и 
показала занимање за улагање у будућу 
регионалну депонију у Каленићу и у по-
стројење за пречишћавање отпадних вода 
и повећање енергетске ефикасности. Са-
радња Општине Уб и једне од водећих 
кинеских електроенергетских корпора-
ција настаљена је потписивањем Мемо-
рандума о разумевању за инвестициони 
пројекат „Пословна зона Стубленица“, 
према којем кинеска компанија планира 
да изгради и инфраструктурно опреми 
нову индустријску зону у близини бу-
дућег аутопута. Председник Општине, 
Дарко Глишић, обишао је РБ „Колубара“, 
заједно са првим потпредседником Владе, 
Александром Вучићем, где су разговарали 
о првој фази рада нове канцеларије копа 
„Радљево“.

50. Лозница
Концерт за помоћ деци
Савет за здравство одржао је трибину 

„Превентива - најбољи лек”, а предавачи 
су били др Зоран Ковачевић, др Мира Ву-

четић и др Гордана Драгутиновић. Савет 
за популацију, бригу о деци и социјана 
питања ГО СНС, у сарадњи са КУД „Ка-
раџић“, организовао је хуманитарни кон-
церт за децу оболелу од ретких болести. 
Прикупљно је 56.000 динара, а заменик 
градоначелника, др Јездимир Вучетић 
(СНС), уручио је новац родитељима. Ми-
нистарка енергетике Зорана Михајловић 
разговарала је са грађанима у просторија-
ма Градске управе, а потом и са мештани-
ма Зајаче и штрајкачким одбором рудника 
„Зајача“. Обишла је и депонију рудника, 
за коју је Министарство одвојило сред-
ства за ремедијацију.

51. Беочин
Беочинце прегледали лекари из 

Каменице
ОО СНС Беочин подржао је акцију кон-

тролисања здравља грађана. Тим лекара 
специјалиста са Института у Сремској 
Каменици, састављен од кардиолога, пул-
молога, онколога и дијабетолога бесплат-
но је прегледао грађане и контролисао 
штитну жлезду, крвне судове, притисак, 
дисајне органе...  

52. Богатић
У ритму Европе
Хор малишана из Општине Богатић, 

који је ангажован у оквиру пројекта „Ср-
бија у ритму Европе”, наступио је на Сајму 
туризма, на штанду Амбасаде Републике 
Турске. Општинску делегацију из Бога-
тића дочекала је супруга турског амбаса-
дора у Србији, Азра Бозај. Према речима 
директора ТО, Дарка Машића, акценат је 
био на агротуризму и промоцији мани-
фестација „Хајдучко вече” и „Хајдучка ре-
гата”, и на промоцији производа из „Мач-
ванског шпајза“.

53. Ниш
Нови социјални станови
Град Ниш добија још две ламеле со-

цијалних станова, у улици Мајаковског, 
где су већ изграђене четири ламеле са 
160 станова. Градоначелник Ниша, проф. 
др Зоран Перишић, и министар Велимир 
Илић поставили су камен темељац на 
месту где се планира изградња још две 
ламеле од око 4.000 квадрата. Такође, 
договорена је изградња још сличних ста-
нова - пилот пројекат за који је Светска 
банка понудила кредит од сто милиона 
евра.

54. Палилула – Ниш
Еколошки дан
Поводом завршних активности на мађу-

народном пројекту „Живети зелено”, који 

Омладина Ужица, под вођством 
Изборног штаба ужичких напредњака, 

била је најангажованија у кампањи

Нишка Палилула

Амбасадор Лоран Стоквис, Зорана Михајловић и Горан Цветановић 
потписују уговор у Лесковцу

Градоначелник Крушевца, Братислав 
Гашић, проглашен је за личност године 

у Расинском округу

Лозница
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је ГО Палилула –Ниш реализовала у 2013, 
у партнерству са бугарском општином 
Ихтиман, одржана је манифестација „Еко-
лошки дан“. О.Ш. „Десанка Максимовић“ 
у Чокоту промовисала је пројекат „Школа 
без насиља“, у оквиру којег је завршена 
изградња унутрашње заштитне мреже. 
Савез за коњички спорт Србије, у сарадњи 
са Коњичким клубом „Нониус“ у Горњем 
Међурову, и под покровитељатвом ГО 
Палилула, организовао је проверу упра-
вљања коњем, уз позив младима да се 
баве коњичким спортом и најаву развоја 
сеоског и спортског туризма. Започели 
смо санацију одводних канала у Мрамору 
и изградили нова аутобуска стајалишта у 
Габровцу. 

55. Нови Кнежевац
Прегледи грађана
ОО СНС Нови Кнежевац подржала је 

акцију здравственог прегледа грађана у 

Светосавском дому. Преглед су вршили 
специјалисти из Института за плућне бо-
лести, КВ болести и специјалисти опште 
медицине из Сремске Каменице. Прегле-
дано је 180 грађана. 

56. Пожега
Обележен Дан државности
Чланови ОО СНС Пожега, полагањем 

цвећа на споменик кнезу Милошу Обрено-
вићу, у селу Горња Добриња, обележили 
су Дан државности Србије. Потпредсед-
ник ГО СНС, Никола Селаковић, посетио 
је Пожегу, где је је разговарао са грађани-
ма и активистима СНС.

57. Пријепоље
Добровољно давање крви
Изборни штаб СНС Пријепоље прикљу-

чио се акцији добровољног давања  крви. 
Министар правде, Никола Селаковић, по-
сетио је наш Изборни штаб, разговарао са 
грађанима, а затим посетио и МО Брода-
рево и Ивање. 

58. Сремски Карловци
150 ружа за даме
Поводом обележавања Светог Трифу-

на, омладина СНС поделила је суграђан-
кама 150 ружа у центру града. Карловачки 
напредњаци уручили су пакет са намир-
ницама социјално угроженој породици 
Живановић, у насељу Черат. 

59. Суботица
Поклони за ђаке специјалне школе
Хуманитарном одбојкашком турниру, у 

организацији ЖОК „Суботица“, прикљу-
чила се и СНС, донирајући прехрамбене 
производе намењене деци из специјал-
не школе „Жарко Зрењанин“. Савет за 
здравство подржао је акцију бесплатних 
лекарских прегледа за грађане на Палићу 
и Бачком Душанову, као и у МЗ Центар 
1, Центар 2, Центар 3, Дудова шума и 
Прозивка. Мештани ових МЗ могли су да 
провере крвни притисак, шећер, да ураде 
ултразвук, као и да разговарају са пси-
хијатром и социјалним радником. 

Никола Селаковић у посети Пријепољу

Обележавање Дана државности у 
Пожеги

Подржана акција бесплатних 
прегледа за грађане Суботице

Препуна сала током здравствене 
трибине у Руми
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60. Мали Иђош
Проблеми грађана
Канцеларија ОО СНС Мали Иђош отво-

рена је за грађане сваког дана од 10 до 14 
и од 17 до 20 часова. Ту смо да саслушамо 
ваше проблеме и да помогнемо да се реше. 
Са грађанима смо разговарали и на пијаци 
у Фекетићу, Ловћенцу и Малом Иђошу, где 
смо делили и страначки материјал. 

61. Сурдулица
Здравствени прегледи

Савет за здравсто подржао је акцију ме-
рења притиска и шећера у крви за све за-
интересоване суграђане, пре свега за ста-
рије, који су се одазвали у великом броју.

62. Власотинце
Телевизор за болницу
Општина Власотинце је од Министар-

ства регионалног развоја и локалне са-
моуправе добила девет милиона динара 
за суфинансирање изградње тротоара 
у Виноградарској и улици 22. Дивизије.

За изградњу секундарне водоводне 
мреже у Гложану и регулацији коно-
пничке реке потписани су уговори у 
Министарству урбанизма и добијено је 
12 милиона динара. Председник СНС, 
Александар Вучић, посетио је фабрику 
„Грунер“, која производи делове за ауто 
и електро индустрију, и запошљава 330 
радника. Чланови ОО СНС поклонили 
су ЛЕД телевизор Одељењу продужене 
неге и лечења Лесковачке болнице, у 
Власотинцу. 

63. Зајечар
Запослено 300 младих

Град ће стипендирати 50 најбољих сту-
дената који би се, по завршетку студија, 
вратили у Зајечар, као и младе из других 
градова који желе да раде у градској уп-
рави или ЈП. Министарка Михајловић наја-
вила је отварање фабрике пелета „Нака“ 
и могућност отварања депоније Халово, 

Зајечар

Александар Вучић посетио је фабрику „Грунер“ у Власотинцу и разговарао са грађанима

Напредњаци Сурдулице у служби грађана
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пројекат је вредан 20 милиона евра, којим 
ће бити решен проблем отпада и који ће 
запослити много људи. Зајечар је пример 
како треба развијати мале породичне фир-
ме, а у последња два месеца запослено је 
око 300 младих. На предлог председника 
СГ, Саше Мирковића, Одборничка гру-
па СНС прикупила је 100.000 динара за 
помоћ двогодишњој Уни Савић, која бо-
лује од најтежег облика леукемије и чека 
трансплантацију коштане сржи. Градско 
веће донело је одлуку да из буџета упла-
ти помоћ од 400.000 динара. Зајечар ће 
током 2014. у пољопривреду уложити, 
заједничким снагама са новоотвореним и 
регистрованим пољопривредним газдин-
ствима, 44 милиона динара. Град је, зајед-
но са Центром за социјални рад, добро-
вољно радно ангажовао 170 грађана који 
су у стању социјалне потребе, а за радно 
неспособне исплаћен је милион динара.

64. Блаце
Посета Гашића и Вулина
Потпредседник Главног одбора СНС, 

Братислав Гашић, и лидер Покрета соција-
листа, Александар Вулин, посетили су нашу 
Општину и разговарали са грађанима. 

65. Лајковац
За трајно решење проблема са 
азилантима
Најављујући Закон о азилу, којим ће 

бити решени проблеми смештаја азилана-
та, државни секретар МУПА-а, Владимир 
Божовић, најавио је затварање Привре-
меног центра за избеглице у Боговађи. У 
пратњи заменика председника Општине 
Лајковац, Горана Миловановића (СНС), 
разговарао је са мештанима Боговађе и 
Врачевића, и рекао да је најбоље да при-
хватилиште буде у надлежности Управе 
за странце, Криминалистичке полиције 
и Управе за азил. „Мислим да Центар за 
азил у Боговађи треба затворити и овај 
простор треба вратити деци, којој је и на-
мењен. Држава ће наћи друго решење да 
испоштује своје међународне обавезе.“

66. Владичин Хан
Реконструкција пута Џеп-Мањак
Министар Игор Мировић је председни-

ку Општине Владичин Хан Горану Мла-
деновићу (СНС) уручио решење којим се 
одобравају средства за суфинансирање 
пројекта „Реконструкција са доградњом 
локалног пута Џеп-Мањак”. Решење је 
уручено на основу Одлуке о расподели 
средстава у оквиру Мера унапређења 
локалне и регионалне инфраструктуре 
„Градимо заједно”. Министарство суфи-
нансира пројекат са 49 милиона динара, а 
Општина са нешто више од 27 милиона. 

67. Рековац
Сусрети са виноградарима 
и сточарима
Љубиша Јовановић, саветник минист-

ра пољопривреде, посетио је Општину 
Рековац. У организацији нашег ОО, оби-
шао је Опарић, место познато по виногра-
дарству, где га је дочекало више од 30 
пољопривредника из различитих вина-
рија, а затим и Секурич, где је разговара-
ло са више од 40 сточара. 

68. Великa Планa
Нове инвестиције у железницу
Државни секретар Данило Голубовић 

и заменик министра пољопривреде Не-
над Катанић говорили су на трибини о 
пољопривреди. Посетио нас је и директор 
ЈП Железнице Србије, Драгољуб Симоно-
вић, и најавио нове инвестиције (ремонт 
пруге, изградњу подвожњака и обезбеђи-
вање пружних прелаза у Лозовику). Три-
бину је одржао и саветник председника 
Србије, Марко Ђурић, који је обишао и 
Марковац, Велико Орашје, Крњево, Ми-
лошевац и Лозовик. Председник ОО СНС 
Велика Плана, Живан Ђуришић, и пред-
седник МО, Игор Матковић, посетили су 
Удружење пензионера у Лозовику.

69. Краљево
Разговори са грађанима
Након трибине Уније жена, на којој су 

говориле чланице Зорана Михајловић, Ма-
рија Блечић, Стана Божовић и Марија Об-
радовић, стигло је обећање да ће се СНС 
борити за сваку жену и сваког младог чо-
века који жели да остане у Србији и ради. 
Разговарали смо са мештанима Лађеваца, 
Грдице и Јарчујка, а о просвети је говорио 
Љубиша Антонијевић. Одбојкашки репре-
зентативац и спортски учитељ, Дејан Брђо-
вић, посетио је ОК „Техничар“, а министар 
Небојша Родић обишао је војне објекте и 
са градским челницима разговарао о мо-
гућности отварања питања војне имовине 
и коришћење за друге активности. Коор-
динатор Економског савета СНС, проф. др 
Миленко Џелетовић, представио је еко-
номски програм СНС, а Небојша Стефано-
вић обишао је домаћинство Милоша Про-
ковића у Сирчи, чија је кућа изгорела.

70. Варварин
Добровољно давање крви
Подржали смо акцију добровољног да-

вања крви у просторијама Црвеног крста 
у Варварину, којој се одазвао велики број 
чланова СНС.

71. Кучево
Хуманитарна журка
Председник Општине Кучево, Зоран 

Милекић, и заменик председника, Нови-
ца Јаношевић, примају грађане свакога 
дана у Општини и разговарају о њиховим 
проблемима. Удружења младих Кучева 
огранизовало је хуманитарну журку, на 
којој су омладинци прикупљали новац за 
лечење мале Катарине из села Дубока.

72. Жабари
Трибина у насељу Александровац
Марко Ђурић и Верољуб Арсић, члано-

ви Председништва СНС, присуствовали 
су састанку са грађанима у жабарском на-
сељу Александровац, где су разговарали 
о реформама, борби против корупције и 
проблемима грађана. 

73. Зрењанин
Енциклопедије на поклон
Горан Кнежевић је у Зрењанину дочекао 

Јадранку Јоксимовић, интернационалног 
секретара СНС, која је говорила на три-
бини о положају жена у друштву. Она је 
искористила прилику да пошаље Зрења-
нинцима поруке пред предстојеће изборе 
и да обиђе младе активисте на штанду 
Странке у центру града, где је најмлађима 
даровала дечије енциклопедије.

74. Рашка
За бољи развој туризма
Организовали смо трибине о покретању 

туризма на Копаонику и у Рашки (гост 
нам је био Миодраг Поповић, директор 
ТОБ) и о родној равноправности и укљу-
чивању жена (говориле су Марија Обра-
довић и Стана Божовић). У оквиру нашег 
ОО, формирали смо Унију жена. Државни 
секретар Љубиша Антонијевић говорио 
је о неопходности реформе образовног 
система, кандидат за народног посланика 
из Рашког округа, Радослав Јовић, о про-
блему беле куге и предлогу давања наци-
оналне пензије женама које роде четврто 
дете. Министар Небојша Родић посетио 

Јадранка Јоксимовић делила је енциклопедије малишанима Зрењанина
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је касарну у Рашки и најавио проширење 
капацитета. У Дому културе одржана је 
позоришна представа „Пеђолино”, као и 
свечаност поводом Осмог марта, којој је 
присуствовало више од 300 људи.

75. Прокупље 
Представе за најмлађе и најстарије
Савет за омладину и спорт обележио је 

Међународни дан матерњег  језика, а тим 
поводом најмлађим суграђанима активи-
сти СНС-а даривали су књиге. ОО СНС је у 
истом дану поклонио најмлађим и најста-
ријим суграђанима позоришне представе. 
У Дому старих одиграна је комична пред-
става „Баба Јагода“, док су малишани у ПУ 
„Невен“ уживали у луткарској представи 
„Несташни Ћира“. 

76. Врњачка Бања
Акција пролећног спремања
Небојша Стефановић посетио је Врњачку 

Бању, где је пред око 1.500 људи, поручио 
да је будућност Србије у развоју економије. 
Посетио нас је и министар Вања Удовичић, 
који је обишао салу О.Ш. „Младост” у из-
градњи, и деци делио лопте. Са представ-
ницима радника ЈП „Бели Извор”, председ-
ник Општине, Бобан Ђуровић, потписао је 
Споразум о превазилажењу проблема. У 
насељу Солидарност спроведена је акција 
„Очистимо насеље”, уклоњено је грање 
и лишће и уређено је дечије игралиште. 
Обишли смо породицу Максимовић из Вра-
неша и однели им пакете хране, гардеробе, 
хемије. Др Весна Малићанин, директорка 
ДЗ „Др Никола Џамић”, одржала је преда-
вање на тему „Рак грлића материце и дојке”, 
у организацији Форума жена.

77. Јагодина
Компјутер за особе са 
инвалидитетом
ГО СНС Јагодина обезбедио је компју-

тер за особе са инвалидитетом, за три 
удружења грађана - Општинску органи-
зацију бубрежних инвалида, Друштво за 
церебралну и дечју парализу и Удружење 
грађана „Сонвила“, који деле исту канце-
ларију.

78. Жагубица
Разговор са рударима
Посетили су нас Марко Ђурић, Ве-

рољуб Арсић и Горан Грујић, и на три-
бинама разговарали са грађанима. Вла-
дан Милошевић, генерални директор 
ЈП „Ресавица“ и председник СО Деспо-
товац,  посетио је наш одбор, а затим 
је, заједно са председницом ОО Жагу-
бица, Оливером Пауљескић, посетио и 
управну зграду РМУ „Јасеновац“. Мило-
шевић се састао са директором рудни-
ка, Сашом Огњановићем, а потом оби-
шао производни погон и разговарао са 
рударима.

79. Ивањица
Посета Дому ученика
Чланови ОО СНС Ивањица, различитих 

образовних профила, посетили су Дом 
ученика у Ивањици и са овим младим љу-
дима разговарали о њиховој будућности, 
професији коју су одабрали и интересо-
вањима. 

80. Велико Градиште
Пакети за најугроженије
Посетили смо десет најугроженијих 

продица у нашој Општини и поделили 
пакете помоћи, првенствено онима који 

имају више деце. Новац су сакупили наши 
активисти из личних средстава, а наба-
вљене су основне животне намирнице и 
средства за хигијену, као и гардероба и 
играчке. Учествовали смо у акцији добро-
вољног давања крви. 

81. Сокобања
Производња хране са географским 

пореклом
Организовали смо трибине у неколи-

ко села на тему сточарства, воћарства 
и производње хране са географским 
пореклом. Савет за здравство је у се-
оским МЗ подржао мерење крвног при-
тиска, шећера у крви, педијатријске и 
опште прегледе. У Сокобањи, Јошаници 
и Реснику урађени су и офталмолошки 
прегледи. Савет за бригу о деци поде-
лио је пакете социјално угроженим по-
родицама, а наши активисти посетили 
су и породицу Иличић у Блендији, која 
живи у нехуманим условима, са двоје 
деце школског узраста, и поклонили им 
одећу, намирнице, школски прибор и 
играчке.

Небојша Стефановић на трибини у Врњачкој Бањи

Прокупачки напредњаци организовали су представу за најстарије суграђане

Вања Удовичић у посети Врњачкој Бањи
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82. Младеновац
Пакети за најсиромашније
Глумачка екипа „Курсаџија” обишла 

је Сенају, Велику Крсну, Влашку, Герон-
толошки центар Младеновац и Клуб за 
стара лица, и бесплатним представама 
увеселила суграђане. СНС је подржала 
акцију организованих лекарских прегле-
да, давања савета у вези са лековима, 
мерења притиска и шећера у крви. Орга-
низовали смо трибину „Насиље и болести 
зависности, коцка и наркоманија”, на којој 
су говорили др Љиљана Симић, проф. др 
Златко Николић, и прим. др Владо Батно-
жић. Представници ОО СНС из Сопота 
и Младеновца обишли су село Дрлупу, 
у Општини Сопот, и посетили једног од 
најуспешнијих пољопривредника подкос-
мајског краја, а за неколико породица у 
селу Пружатовац у Општини Младеновац, 
који живе на ивици егзистенције, обезбе-
дили пакете помоћи.

83. Палилула
И учење и чишћење
У МО Ковилово организована је три-

бина о комуналним проблемима овог на-
сеља, а у организацији Савета за просве-

ту, одржана је трибина „Наркоманија и 
превенција малолетничке делинквенције” 
у МО Деспот Стефан Лазаревић. Савет за 
културу одржао је, са Одбором за ликов-
не и примењене уметности, предавање 
„Сликарство у хришћанству”, у органи-
зацији МО Сланци. Савет за комуналне 
делатности, у сарадњи са МО Ташмајдан, 
одржао је трибину „Комунални пробле-
ми и туризам”. Поред едукације, органи-
зоване су и акције уређења и чишћења 
мини депоније поред гробља у Сланцима. 
Подржали смо иницијативу грађана да се 

обнови једино кошаркашко игралиште у 
насељу Врбовско. Подржали смо акцију 
Привременог већа које је, у сарадњи са 
ЈКП Градска чистоћа, очистило дивљу 
депонију у Борчи 3, док је за најмлађе 
организована представа „Пеђолино“. За 
најстарије је организовано дружење у 
Котежу, уз котлић, такмичење у шаху и 
боћање. На Ташмајдану смо делили воће 
и кувани кукуруз, а кловн је забављао ма-
лишане. У Борчи је организована трибина, 
на иницијативу Савета за екологију, а гост 
је био Небојша Стефановић. Подржали 
смо акције бесплатних лекарских прегле-
да у МО Котеж, Филип Вишњић и Велико 
Село.

84. Раковица
Колица за непокретну суграђанку
Председник Милосав Миличковић вр-

тићу „Језерце“ донирао је опрему за ви-
део надзор, а О.Ш. „Коста Абрашевић“ 
сто за стони тенис. У оквиру манифес-
тације „Фестивал знања“, доделили смо 
стипендије најбољим основцима. Гости 
Општине били су и ученици завршних 
разреда средњих школа и студенти, у ок-
виру акције „На кафи са председником“. 
Наставили смо са асфалтирањем у на-
сељу Сунчани брег, а ОО СНС Раковица 
обезбедио је 1.200 тона рециклираног ас-
фалта. Аутобуска линија 42 делимично је 
променила трасу, а укључено је још једно 
возило, што су захтевали грађани Петло-
вог брда. Савет за здравство подржало 
је бесплатне лекарске прегледе за  више 
од 700 грађана. Обновили смо паркове у 
улици Богдана Жерајића и игралиште у 
Скојевском насељу. У акцији „За лепши 
комшилук“ уклањамо графите, поставља-
мо рампе и гелендере. Прикупљали смо 
одећу за становнике избегличког насеља 
„Вијадукт“ у Реснику, а за више социјал-
но угрожених породица обезбедили смо 
пакете за намирницама. Одазвали смо се 
апелу непокретне, 55-годишње суграђан-
ке, Снежане Станимировић, и обезбедили 
јој нова колица.

85. Савски венац
Бесплатни лекарски прегледи
ОО СНС Савски венац, заједно са својим 

МО, пружа подршку лекарским прегле-
дима у просторијама месних заједница. 
Бесплатни прегледи и консултације укљу-
чују преглед врата и абдомена ултразву-
ком, мерење шећера у крви и крвног при-
тиска. Наставићемо да подржавамо ове 
акције, а посебну захвалност дугујемо др 

Батножићу, др Адамову и медицинском 
особљу.

86. Нови Београд
Донација Удружењу инвалида
Савет за здравство, на челу са др Ми-

ланом Јовановићем, Драганом Ерићем и 
другим лекарима, подржао је бесплатне 
лекарске прегледе за старије суграђане. 
Прегледано је неколико десетина особа, а 
акција је подразумевала, поред превенти-
вног прегледа, мерење притиска и савете 
фармацеута о лековима. Повереник ОО, 
мр Милинко Величковић, посетио је Уд-
ружење инвалида рада са Новог Београ-
да и уручио донацију у канцеларијском 
материјалу и друге скромне поклоне, а 
члановима Удружења обећао помоћ око 
адаптације простора. 

87. Обреновац
Превенција карцинома

Зорана Михајловић посетила је наш 
ОО, а на трибини коју смо организова-
ли у МО Звечка говорио је председник 
Градског одбора СНС Београд, Небојша 
Стефановић. На штандовима смо делили 
пропагандни материјал и разговарали са 
суграђанима. Савет за здравство одржао 

ГРАД БЕОГРАД

Зорана Михајловић у посети Обреновцу

Помоћ за угрожене породице у Младеновцу Викенд здравља и спорта у Земуну

Нови Београд

Небојша Стефановић на Палилули
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је едукативну трибину „Превенција и 
рано откривање рака грлића материце“, 
а предавачи су били др Бојан Пешић и др 
Обрад Исаиловић. Активисти ОО СНС 
Обреновац помогли су ФК „Звезда Кона-
тице“ око изградње стадиона.

88. Земун
Викенд здравља и спорта
У организацији нашег ОО, млади су 

приредили фестивал музике и плеса. 
Свакодневно разговарамо са грађани-
ма на штандовима и делимо промотивни 
материјал. Организовали смо „Викенд 
здравља и спорта“ и подржали бесплат-
не превентивне прегледе у Земун Пољу. 
Придружили смо се добровољној акцији 
давања крви. Организовали смо спортски 
дан и надметање у шаху и стоном тени-
су. Чланови општинског Већа, Милосав 
Стаменов, Владимир Костић и Драган 
Матијевић, придружили су се грађанима 
Земун Поља.

89. Врачар
Уређење Каленић пијаце
После апела ОО СНС Врачар, уклоњен 

је комунални неред и штандови за неле-
галну продају око Каленић пијаце, анга-
жовањем Привременог органа Београда, 
Секретаријата за инспекцијске послове 
и ЈКП Градске пијаце. Активисти СНС и 
кандидати за одборнике у СГ обишли су 
ромске социјално угрожене породице и 
уручили им хигијенске пакете, пакете за 
бебе и дечије кревете.

90. Стари град
Ултразвучни прегледи
Подржали смо акцију бесплатних ле-

карских прегледа за становнике наше 
Општине, сваког викенда, од 9 до 16 часо-
ва. Прегледи обухватају ултразвук штитне 
жлезде, стомака и каротиде, као и мерење 
крвног притиска и шећера у крви. 

91. Барајево
Акција уређење дворишта
Наши активисти разговарали са су-

грађанима и делили пропагандни мате-
ријал. Одржали смо трибину „Брига о љу-
дима’’, а започели смо и акцију уређења 
дворишта по месним заједницама.

92. Сурчин
Нова локација за отпадне воде
Подржали смо акцију мерења крвног 

притиска и шећера у крви, у којој су ле-
кари прегледали и посаветовали неко-
лико стотина наших суграђана. Средства 
за куповину трака и игала обезбедили су 

активисти нашег ОО. На иницијативу ста-
новника Јакова, уз подршку чланова СНС, 
отворена је нова локација за истакање от-
падних вода из канализације. Нова лока-
ција издвојена је од насеља, направљена 
по прописаним стандардима и обезбеђе-
ним прилазом.

93. Вождовац
Семафор у Јајинцима
Руководство Општине, у сарадњи са 

ЈКП Зеленило обишло је реконструисани 
парк и спортски терен у насељу Браће 
Јерковић. Председник Општине, Алексан-
дар Савић, председник СО Александар 
Мирковић и чланови Већа организовали 
су састанак са председницима скупшти-
на станара како би сазнали са каквим 
проблемима се суочавају. Састанку су 
присуствовали и представници ЈП „Зеле-
нило“, „Инфостан“, „Водовод и канали-
зација“ и „Градско стамбено“. Први пут у 
историји, Јајинци су добили семафор, на 
раскрсници улица Булевара ЈНА и Вука-
шина Антића.

94. Чукарица
Трибина о јавним набавкама
Савет за привреду организовао је три-

бину „Учешће малих и средњих предузећа 
у постпуку јавне набавке’’. Госте и при-
вреднике поздравио је председник ОО 
СНС Чукарица, Срђан Коларић, и истакао 
да је циљ СНС да привуче што више ин-
веститора и отвори радна места. Миро-
слав Ћирић, председник Савета за при-
вреду, рекао је да је неопходно да се чује 
глас привредника, а потпредседник ПКС, 
Раша Ристивојевић, истакао је инвестито-
ри из Кине, Русије, Индије и УАЕ већ пре-
говарају са фирмама широм Србије. При-
вредницима је представљен нови Закон о 
јавним набавкама и детаљно је објашњено 
његово функционисање у пракси. Драгана 

Станковић Николић, сертификовани пре-
давач за јавне набавке, рекла је да је ово 
један од првих антикорупцијских закона 
и презентовала шта треба да садржи кон-
курсна документација, а Славка Јеврић, 
интерни ревизор и сертификовани служ-
беник за јавне набавке, објаснила је како 
функционише овај систем у привреди. 

95. Лазаревац
Насипање путева, нова аутобуска 

стајалишта
Улица Јоакима Вујића у МЗ Загорка 

Драговић припремљена је за асфалти-
рање, а паркинг испред О.Ш. „Кнез Лазар“ 
пресвучен је струганим асфалтом. Грађа-
ни у овој улици добиће уређене и прила-

зе плацевима и цркви. Председник Град-
ског одбора СНС, Небојша Стефановић, 
посетио је МЗ Јунковац, Велики Црљени 
и Рудовци. У сарадњи са МЗ Петка, ГО 
Лазаревац и РБ „Колубара“ наставили су 
са реализацијом приоритетних пројеката 
у овом насељу. Насипа се неколико ки-
лометара локалних и некатегорисаних 
путева у овој МЗ, завршена је прва фаза 
реконструкције улице Владике Николаја 
Велимировића, а у току је расписивање 
тендера за другу фазу. Очекује се заврше-
так реконструкције Дома културе и школе 
у МЗ Петка. Председник ГО Лазаревац, 
Бојан Стевић, истакао је да ће у другој 
половини 2014. почети асфалтирање ло-
калних и некатегорисаних путева. Четири 
аутобуска стајалишта постављена су на 
Ибарској магистрали, у МЗ Врбовно.

96. Гроцка
Насипање туцаником
Насипали смо туцаником неасфалтира-

не улице у свим насељима, насуто је више 
од 15 километара путева, а радови ће се 
наставити. Подржали смо бесплатне ле-
карске прегледе у Калуђерици, Болечу, 
Винчи, Умчарима, Гроцкој и Ритопеку. 
Грађанима је омогућено мерење крвног 
притиска, ултразвучни преглед абдомена, 
крвних судова и штитне жлезде, лабара-
торијски налази и прегледи дојке. У Дому 
пензионера у Калуђерици и Гроцкој орга-
низоване су представе, а гост је била за-
меница председника ГО Гроцка, Јасмина 
Мандић.

97. Сопот
Обилазили смо грађане
Чланови омладине ОО СНС Сопот, у 

сарадњи са члановима МО, обилазили су 
домаћинства, разговарали са грађанима и 
помагали онима којима је помоћ била по-
требна.

98. Звездара
Увек на располагању грађанима
Помагали смо старијим суграђанима, 

ангажовали смо се око решавања кому-
налних проблема, давали смо бесплатне 
правне савете, дружили смо се са ком-
шијама на штандовима и организовали 
различите манифестације.

Вождовац

Напредњаци Врачара уручују 
пакете помоћи

Чукарица

Гроцка

Звездара
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Гувернер Народне банке Ср-
бије, Јоргованка Табаковић, 

рекла је да је важно да кредит 
из Уједињених Арапских Еми-
рата, од милијарду долара, буде 
усмерен у области где ће бити 
контролисан и дати највеће 
ефекте.
„Контролни орган ће контро-
лисати за шта се користи овај 
новац. Није било условљавања 
у погледу трошења средстава, 
јер је изражено уверење да ће 
одговорна власт у Србији уло-
жити новац тамо где сматра да 
је најпотребније. Већ неколико 
месеци, у међународној јавно-
сти, о Србији се објављују пози-
тивне вести и свет је схватио да 
Србија може да буде партнер“, 
истакла је гувернер Табаковић, 
и нагласила да је НБС, од Лон-
дона до Америке, добила при-
знања за стабилан курс динара, 
стабилну инфлацију и повољно 
макроекономско окружење.

ЈОРГОВАНКА TАБАКОВИЋ, гувернер НБС:

Контрола кредита из УАЕ

Обележен Дан жена
Напредњаци широм Србије обележили су Међународни 
дан жена, а своје суграђанке обрадовали су цвећем, 
лепим речима и пажњом

СОМБОР

НИШ

ПИРОТ

ЖЕНСКА СТРАНА



СНС ИНФОРМАТОР 13/2014  |  29

Само 20 одсто жена је на директорским позицијама, 
док их је у управним одборима 14 одсто, што пока-
зује да нису довољно заступљене на местима где 

се одлучује у економији, али ни у политици, поручили су 
учесници Националне конференције „Жене и економија”. 
Конференцију је отворила министарка енергетике Зорана 
Михајловић и истакла да најмање жена има на местима 
где се одлучује, а ако су спремне да раде - онда су спремне 
и да доносе одлуке.

„Једно истраживање показало је да су компаније, у 
којима су жене на руководећим позицијама, улажући 
упола мање, оствариле 20 одсто већи профит“, истакла 
је Зорана Михајловић, и подсетила на речи Маргарет 
Тачер да ако хоћете да се о нечему договорите, питајте 
мушкарца, а ако хоћете да нешто буде урађено - питајте 
жену.

Веома запажено било је и излагање Јадранке Јоксимо-
вић, интернационалног секретара СНС и председнице 
скупштинског Одбора за контролу служби безбедности, 
која је излагала на тему „Жене у сектору безбедности - 
економски аспект”. 

„За економски и сваки други напредак друштва неоп-
ходна је политичка стабилност, а ње нема без укључивања 

жена у све важне области. То није само питање родне рав-
ноправности, већ и грађанских права, економског осна-
живања жена и отварања простора за веће запошљавање 
жена у сектору безбедности. Истовремено, изузетно је ва-
жно опште поштовање репродуктивног права запослених 
жена, посебно оних који раде у сектору безбедности, јер 
обнова и раст становништва, такође, представљају начине 
стварања и подизања националне безбедности“, истакла 
је Јадранка Јоксимовић.

Она се осврнула и на бројност жена и позиције које зау-
зимају у сектору безбедности. Званични подаци показују 
да је, изузев у БИА , где је бројност жена 30 одсто од укуп-
ног броја запослених, у свим органима безбедности (МУП, 
Војска), тај проценат 19-20 одсто, а на руководећим поло-
жајима је око 10 одсто. Ипак, по њеним речима, постоји 
позитиван тренд у сектору безбедности у погледу поди-
зања учешћа и напредовања жена на најодговорнијим 
местима. Интересантно је да су у правосуђу, од укупног 
броја судија, 70 одсто су жене.

На конференцији, поред осталих, учествовале су и дру-
ге истакнуте чланице Српске напредне странке – Невенка 
Михајловић, др Александра Томић, Станислава Пак, Весна 
Марковић...

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНЕ И ЕКОНОМИЈА”

Потребно више жена на 
местима где се одлучује

СУБОТИЦА

СТАРИ ГРАД

УЖИЦЕ

Зорана Михајловић и Невенка Михајловић

Александра Томић и Јадранка 
Јоксимовић



30 |  СНС ИНФОРМАТОР 13/2014

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Помоћ за ђаке     и за најстарије

У посети школи у подјастребачком селу Сезем-
чи (одељење матичне школе „Страхиња Попо-
вић“ из Дворана), које похађа само 14 ђака, којој 
је градоначелник даровао компјутер и најавио 
увођење трофазне струје, набавку лопти, нове 
клупе, столице и изградњу две нове учионице

Градоначелник Крушевца, 
Братислав Гашић, обишао 
је домаћинство Милице 

Мијушковић, која живи сама, 
без прихода, у старој кући 
у Кукљин. Даровао јој је па-
кете са основним животним 
намирницама и најавио да ће 
град Крушевац ангажовати и 
плаћати 40 геронтодомаћица, 
које ће помагати старима. Ми-
лици ће бити достављена до-
датна количина брашна, уља 
и дрва за огрев, биће јој ове-
рена здравствена књижица, 
омогућен бесплатан лекарски 
преглед и обезбеђена редов-
на месечна накнада преко 
Центра за социјални рад.

Брига о избеглим 
и расељеним
Савет за избегла и расељена лица ГО СНС организовао је централни скуп избе-

глих и расељених лица у Зрењанину, на којем их је поздравио потпредседник 
ГО СНС, Горан Кнежевић. Он је нагласио да у Србији живи скоро 300.000 

избеглих и расељених лица (са територије садашње републике Хрватске и са те-
риторије БиХ) и више од 200.000 расељених лица с Косова, од чега у колективним 
центрима живи око 6.000 људи, који спадају међу најугроженије групе у Србији.
Српска напредна странка увек је имала разумевања за проблеме избеглих и расеље-
них лица. О томе говори чињеница да, у оквиру Странке, постоји и посебан Савет за 
избегла и расељена лица, који се, током претходних година, много трудио да овим 
људима обезбеди оно што је потребно, да им се реше социјално-економски пробле-
ми, као и проблеми са имовином у државама које су настале распадом СФРЈ, станар-
ским правом, признавањем радног стажа, пензијама, као и проблеми повратника.

Горан Кнежевић, потпредседник ГО СНС, 
Марко Атлагић, председник Савета за 
избегла и расељена лица СНС, и Иван 
Бошњак, градоначелник Зрењанина, на 
централном скупу избеглих и расељених 
у Зрењанину

Помоћ за старицу Милицу Мијушковић која живи сама у оронулој кући у Кукљину

Братислав Гашић са децом у Сеземчи



Помоћ за ђаке     и за најстарије

Градоначелник Гашић са малом Александром 
Марковић, којој је реновирана и опремљена 

намештајем соба у породичној кући у Модрици

На иницијативу Братислава Гашића, решен је проблем породице 
Ракезић у вези са подизањем пензија у Поштанској штедионици, након 

ликвидације Универзал банке
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КРЧЕДИН

Осмех за Милицу
Самохрану мајку Верицу Дроњак, која у Крчедину живи са ћерком Мили-

цом, ученицом седмог разреда основне школе, у оронулој кући у условима 
недостојних човека, посетила је председница Националног савета за бригу о 
деци, породици, популацији и социјалним питањима и чланица Главног одбо-
ра СНС, мр Стана Божовић. Месечни приходи Верице Дроњак су свега 3.000 
динара, иако је инвалид и лошег здравља. Кућа у којој живе само што се није 
срушила а проблем је и недостатак санитарног чвора.

„Згранута сам, да ли је могуће да ову породицу нико до сада није обишао, 
Србија је претходних година пљачкана и бесомучно се трошио новац на гран-
диозне пропале пројекте, а, ево, овде имамо ситуацију да у 21. веку породица 
живи у условима који нису достојни човека. Бивши градоначелник  је презаду-
жио Београд, а није се сетио да обиђе једну овакву породицу и помогне’’, рекла 
је мр Стана Божовић.

Она је рекла да се са активистима ОО СНС Инђија договорила да се направи 
списак шта је све потребно да би се кућа породице Дроњак адаптирала и омо-
гућили елементарни услови за живот, а овом приликом поклонила је малој Мили-
ци лаптоп и штампач, а њеној мајци пакете са стварима неопходним за живот.

КРУШЕВАЦ

Нови ултразвук на гинекологији
Коначно је решен дугогодишњи проблем са ултразвуком, старим 

више од 30 година, у Гинеколошком диспанзеру Дома здравља у 
Крушевцу. Иницијатор набавке овог најсавременијег 4Д уређаја био 
је градоначелник Крушевца, Братислав Гашић, а донацију вредну 
чак 52.000 евра, обезбедили су привредници Сибин Јовановић, Го-
ран Радмановац, Миломир Здравковић и Радован Себић.

Стефановић и Гашић уручили су и апарат за ултразвук Интерном 
одељењу Здравственог центра Крушевца, чији је дародавац „Профе-
сионал медик” из Београда, у сарадњи са Амбасадом НР Кине.



Председника 
Српске напредне 

странке, Александра 
Вучића, грађани 

Србије најсрдачније 
дочекивали су у 

сваком месту


