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Пројекат који покреће целу Србију

Камен темељац за
Београд на води

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ, после састанка са
потпредседником САД, ЏОЗЕФОМ БАЈДЕНОМ, поручио:

Из Икарбуса стигло првих 10
„мерцедесових“ аутобуса

Економија ће снажно
повезати Србију и САД
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УВОДНИК

Драги пријатељи,

И

за нас је неколико важних догађаја, веома
добрих за Србију - сусрет са највишим званичницима Сједињених Америчких Држава, међу
којима су и потпредседник САД, Џозеф Бајден,
државни секретар САД, Џон Кери, и бројни конгресмени и привредници, затим добра вест из
„Икарбуса“ и излазак на београдске улице првих
десет „мерцедесових“ аутобуса, али и историјско
постављање камена темељца за изградњу „Београда на води“, новог града у Београду, који ће
покренути целокупну српску привреду и отворити нова радна места.

САДРЖАЈ:
Уводник ............................................ 2
У жижи .............................................. 3
Вести из света ......................................... 6
Београд на води ............................. 7
Интервју броја: Никола Селаковић ... 8

.

.

Милован Дрецун ......................... 10
.

.

.

Међународна сарадња ............... 11

Захваљујући раду, реформама, жељи да се
мењамо и да сваким даном постајемо све бољи
и успешнији, Србија је данас широм света поштованија него икада, и ужива
највећи углед у својој историји. Са свих страна добијамо честитке за оно што
смо урадили, а одлучни смо да испунимо свој програм до краја, да и даље
напредујемо, да се мењамо, да радимо и више, и боље, и да од Србије направимо добро место за живот свих њених грађана.
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Током састанка са потпредседником Бајденом, констатовали смо да Србија
гради искрене и пријатељске односе са САД и да Београд има све мање размимоилажења са Вашингтоном. Дакле, Србија даје све од себе, али и с друге
стране видим само добру вољу и поштовање за нашу државу.

Вести из Војводине ...................... 21

Веома сам се обрадовао и кад је „Икарбус“, у кооперацији са немачким „Мерцедесом“, испоручио првих десет аутобуса за „ГСП Београд“. То су управо
они аутобуси којима су се многи смејали и питали ме где су, говорећи да их
нема и да се никада неће појавити. „Икарбус“ је била уништена фирма, која
је од 1.300 радника, сведена на 200 запослених, али сада се ситуација и тамо
убрзано поправља. То је показатељ да Србија може да напредује у многим
областима. Престижни „Мерцедес“, са којим цео свет жели да послује, вратио
се у нашу земљу после 17 година, што је показатељ раста индустријске снаге
Србије и њеног озбиљног економског опоравка, а верујем да ћемо у будућности остварити још веће успехе.

Локална самоуправа: Зрењанин ... 23

И полагањем камена темељца за изградњу “Београда на води”, Србија исписује нове странице историје своје престонице, али и целе земље. То више није
сан и обећање, већ сан који сваким даном, са сваком новом убаченом лопатом бетона, постаје стварност. Део Београда на којем ће бити изграђен нови
град, а који је дуго времена био ругло са страћарама, олупинама и ђубретом,
постаће диван, уређен крај који ће привлачити бројне туристе, а овај капитални пројекат подићи ће комплетну грађевинску оперативу и озбиљно ће
утицати на повећање српског БДП-а.

Палмира Тољатија 5/3, Београд

Уз све ове напоре и резултате, Србија се све време одговорно односи према
мигрантској кризи, која је погодила Европу, и, као држава транзита, прихвата
и помаже тим унесрећеним људима, показујући на сваком кораку, за разлику
од неких наших комшија, хуманост и разумевање. И наставићемо тако озбиљно да се понашамо на свим пољима, јер су озбиљност, одговорност, посвећеност и рад једини пут и једини начин да Србија постане озбиљна, модерна,
уређена европска држава.

Телефон: 011/655-74-86

Београд, септембар 2015.
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Током тродневне званичне посете Сједињеним Америчким Државама,
председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, састао
се са највишим званичницима САД који су поздравили реформски
пут Србије и истакли заинтересованост америчких компанија
за инвестирање у нашој земљи

Економија ће најбоље
повезати САД и Србију
АЛЕКСАНДAР ВУЧИЋ:
Србија драматично подигла
углед у САД-у

ЏОЗЕФ БАЈДЕН:
Од успеха реформи у Србији
зависи и успех целог региона

ТЕМЕ РАЗГОВОРА

П

Билатерални односи
Европски пут Србије
Мигрантска криза
Инвестициона клима у Србији
Инвестиције америчких компанија
Регионална стабилност
Сарадњa у области енергетике

редседник Владе Републике Србије, Александар
Вучић, боравио је у тродневној званичној посети Сједињеним Америчким Државама, током
које се састао са највишим америчким званичницима, међу којима и са потпредседником, Џозефом Бајденом, и државним секретаром, Џоном Керијем.
Сумирајући утиске из САД, премијер Вучић истакао је

да је у свим разговорима наишао само на речи хвале за
Србију и да је све мање размимоилажења између Вашингтона и Београда.
„Наш је посао, а и боље је по нас, да имамо што мање
проблема и што мање разлика. Мислим да је и Америци,
исто као и Србији, стало да се граде другачији односи. То
се могло видети и кроз политички, и кроз економски део
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Премијер Александар Вучић и потпредседник Џозеф Бајден са сарадницима

посете. Кад вам заменик америчког секретара за трговину, Брус Ендрјус, каже да је економија та која ће направити
још боље везе, и да планирају да дођу у Србију и виде коју
то још робу, у оквиру оних 500 производа из преференцијалног система, можемо да извозимо за Америку, то су за
нас веома добре вести“, рекао је председник српске Владе.
Премијер Вучић је са потпредседником САД-a, Џозефом
Бајденом, разговарао о билатералним односима, европском
путу Србије, мигрантској кризи, инвестицијама америчких
компанија и инвестиционој клими у Србији, али и о регионалној стабилности и сарадњи у области енергетике.
Премијер Вучић обавестио је потпредседника Бајдена
о економским реформама које је Србија провела, као и о
процесу евроинтеграција, нагласивши да је нашој држави
у том процесу потребна подршка САД.
„Велики интерес америчких компанија да улажу у Србији показује да смо на добром путу“, изјавио је премијер
Вучић, и истакао да су политика српске Владе и економс-

ке реформе које она проводи наишли на најширу подршку
потпредседника Бајдена.
Српски премијер изразио је задовољство што је према
Србији исказано велико поштовање, без обзира на то што
још много тога треба да буде урађено како бисмо достигли стандарде које САД од нас очекују.
Потпредседник Бајден нагласио је да је успех Србије веома важан за САД и да је Србија кључна за стабилност целог
региона Западног Балкана, истакавши да ће Европска унија
бити потпуна тек када и Србија постане њена чланица.
Амерички потпредседник поздравио је економске реформе
српске Владе и истакао да од успеха реформи у Србији зависи и успех целог региона. Он је позитивно оценио и законске реформе, као и борбу против корупције.
Састанак премијера Вучића и потпредседника Бајдена
почео је сусретом у четири ока, који је трајао више од пола
сата, након чега су се српски председник Владе и потпредседник САД придружили делегацијама.

Састанак са конгресменима

Премијер Вучић састао се са конгресменом Крисом Смитом, председавајућим Хелсиншке комисије, и конгресменом Бобом Коркером, председавајућим
Спољнополитичког одбора Сената, са којима је разговарао о европском путу Србије, регионалној сарадњи,
економским реформама и мигрантској кризи.
Премијер Вучић упознао је конгресмене са економском ситуацијом у Србији, достигнућима на европском
путу и ситуацијом изазваном великим бројем миграната који пролазе кроз нашу земљу у последњих неколико месеци. Истакао је да се Србија до сада добро
носила са овом хуманитарном кризом, али да очекује
помоћ, како ЕУ, тако и САД, у решавању ове кризе.
Конгресмен Коркер рекао је да је Србија стуб стабилности у региону и да представници Конгреса
поштују сва достигнућа српске Владе, како у области
економије, тако и у области регионалне сарадње. Са
конгресменом Смитом, премијер Вучић разговарао је
и о заштити права жена и борби против трговине људима.

О европском путу Србије са конгресменом Бобом Коркером
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Похвале из ММФ-а

Састанак са Џоном Керијем, државним секретаром САД

Према речима премијера Вучића, углед Србије у
САД-у данас је драматично већи, што је веома важно, јер
се све више америчких инвеститора интересује за улагање
у нашу земљу.
„Посета САД-у била је важна за Србију и домаћини су
се трудили да се српска делегација осећа добро, уважено
и изузетно поштовано. Веома сам задовољан, помало импресиониран начином разговора са потпредседником Џозефом Бајденом, који одлично познаје Србију и о њој говори са поштовањем. У САД-у веома су задовољни нашим
економским реформама и поштују српску реч, јер Србија
више нема различите приче за различите стране партнере, већ свуда говори исто, и у Бриселу, и у Москви, и у Вашингтону“, истакао је српски премијер.
Током званичне посете САД-у, премијер Вучић разговарао је и са конгресменима Едвардом Ројсом, Елиотом
Ејнџелом и Дејвидом Сислином о европском путу Србије
и америчкој подршци.

Александар Вучић и Кристин Лагард
Председник српске Владе, Александар Вучић, током
посете САД-у, састао се у Вашингтону и са директорком
Међународног монетарног фонда, Кристин Лагард, која
је српском премијеру и Влади упутила речи подршке
и охрабрења. Лагард је истакла да су резултати реформи бољи од очекиваног, али да је неопходно задржати
унутрашњи притисак како би они били још бољи и како
би опоравак српске економије био потпун. Премијер Вучић изјавио је да Србија мора да настави са реформама
једнаком снагом и енергијом као и до сада, јер посао
још није готов.
„Директорка Лагард похвалила је наш раст и поздравила економски курс српске Владе. ММФ поштује
нашу одговорност. Разговарали смо о повећању плата и
пензија, и заједнички закључак је да Србија несумњиво
иде напред, што ће договор са ММФ-ом и показати. Очекујем још боље резултате у 2016. и 2017. години“, истакао је премијер Вучић.

Јачање економских веза
У оквиру званичне посете Вашингтону, премијер Вучић
разговарао је и са генералним секретаром Организације
америчких држава, Луисом Алмагром, о трговинској
сарадњи и борби против корупције и организованог
криминала. Премијер Вучић истакао је значај великог
пријатељства између Србије и земаља Латинске Америке и нагласио да постоји простор за јачање трговинске
размене.
„Спремни смо да учимо од вас и спремни смо да озбиљније радимо на проналажењу начина да вашем тржишту
представимо своје производе“, изјавио је премијер Вучић.
Генерални секретар Алмагро истакао је да Србија има
велике пријатеље у земљама Северне и Латинске Америке и Кариба, и додао да је неопходно продубити те
везе и ојачати контакте како би Организација америчких
држава могла више да помогне Србији. „Морамо да нађемо потенцијална тржишта у нашим земљама која би
за вас била занимљива“, истакао је генерални секретар Алмагро. Организација америчких држава окупља
34 земље Северне и Латинске Америке и Кариба, а Србија у тој организацији има статус посматрача.
Са конгресменом Крисом Смитом,
председавајућим Хелсиншке комисије

Разговор са Луисом Алмагром,
секретаром Организације
америчких држава
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АБУ ДАБИ

Нове инвестиције из УАЕ
П

БЕРЛИН

редседник Владе Републике Србије, Александар Вучић, разговарао је са принцом престолонаследником Абу Дабија, шеиком Мухамедом
Бин Заједом Ал Нахјаном, о кључним
билатералним питањима, а посебно
економским односима и заједничким
пројектима.
Закључено је да две земље развијају изузетне пријатељске односе,
а премијер Вучић захвалио се шеику
Мухамеду на вишемилионској финансијској подршци коју је упутио грађа-

Т

нима Србије након прошлогодишњих
поплава. Двојица лидера разговарала
су и о скором почетку градње првих
објеката у фази један пројекта Београд на води, као и будућем инвестирању Емирата у Србији.
Премијер Вучић састао се и са министром спољних послова УАЕ, шеиком Абдулом Бин Заједом, са којим
је разговарао о билатералним односима, инвестицијама УАЕ у Србији,
регионалној стабилности, рату у Сирији и мигрантској кризи. Премијер

Вучић изразио је најдубље саучешће
шеику Ел Нахјану због трагичне погибије војника из УАЕ у Јемену.
Министар спољних послова Емирата нагласио је да је српски премијер показао храброст одлуком да
11. јула оде у Сребреницу на комеморацију, као и споразумом са Приштином. „Поносни смо на Ваше храбре
кораке. Част нам је што сте не само
наши пријатељи, већ и искрени партнери“, нагласио је министар Абдул
Бин Зајед.

О реформама и регионалним
односима у Бундестагу

оком септембра, премијер
процесу евроинтеграција. НаглаАлександар Вучић био је
сио је да је отварање поглавља
гост немачког Бундестага,
веома важно и да ће донети стагде је говорио је пред Одбобилност и Србији, и региону.
ром за ЕУ, и посланике обаПосланици су имали прилику
вестио о европским интеграда постављају питања премијеру
цијама Србије, економским
Вучићу, а нека од питања била су
реформама и начину на који
да ли Немачка и Европа поклањају
се Србија носи са азилантдовољно пажње Балкану, да ли
ском кризом. Српски преби проблеми са Косовом ускоро
мијер саопштио је да очекује
могли бити решени, када ће доћи
отварање првих поглавља до
до примене Бриселског споразукраја године, истичући да је
ма на терену, да ли су досадашње
Србија испунила све услове.
реформе довољне за економски
„Унапредили смо односе у
опоравак земље, као и да ли земље
региону, успели смо да спусБалкана могу заједнички да раде
тимо фискални дефицит,
у циљу побољшања економске сиимаћемо позитиван раст, а Са Гинтером Кирхбаумом, председавајућим Одбора за ЕУ туације целог региона?
према азилантској кризи одОбраћању су присуствовали и
носили смо се боље него неки ваши европски партнери“, представници Спољнополитичког одбора и Одбора за
истакао је Вучић.
одбрану немачког Бундестага, а премијер Вучић је посету
Председавајући Одбора за ЕУ, Гинтер Крихбаум, истакао Берлину наставио одржавши изузетно посећено предаје да Одбор поштује лична залагања српског премијера у вање у седишту Конрад Аденауер фондације.
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СНС ИНФОРМАТОР 31/2015 | 7

Почиње градња
новог града у Београду
ма који су од почетка веровали
у овај пројекат и који се нису плашили
критика, посебно шеику Мухамеду бин
Заједу, представнику „Игл хилса“, Мухамеду Алабару, и градоначелнику Београда, Синиши Малом. Данас се поставља камен темељац за први, од два
милиона квадрата, односно прва, од
милион лопата које ће Београду дати
нови простор за бољи живот. Од данас
у Београду ниче нови град, а станове,
куле и хотеле градиће српске фирме
и радници. Пројекат који ће вредети
3,5 милијарди евра, упослиће на десетине хиљада људи. То више није сан
и обећање, већ данас постаје стварност“, рекао је премијер Вучић.
Према његовим речима, простор на
коме ће бити изграђен „Београд на
води“ никога није занимао у протеклих 70 година, већ су сви скретали
поглед са неугледних барака и сметлишта.
„Многи су се подсмевали овом пројкету, а кроз историју велики пројекти
често су почињали нечим што су многи
Премијер Вучић и Мухамед Алабар постављају камен темељац
могли назвати самовољом појединаца, и сви главни пројекти – покретачи
ремијер Србије, Александар Вучић, и представник ком- развоја Београда - у почетку су били тако окарактерисапаније „Игл хилс“, Мухамед Алабар, поставили су ка- ни. Напредак и рад биле су речи којих смо се врло често пламен темељац за две стамбене куле, чиме је званично шили, али Београд је, за разлику од нас, знао и растао, некад
почела изградња пројекта „Београд на води“.
и против воље затуцане већине“, рекао је Вучић.
У камен темељац, премијер Вучић и Алабар убацили су капПредставник „Игл хилса“, Мухамед Алабар, рекао је да
сулу са порукама које су исписали, а затим су убацили и прве је „Београд на води“ прави драгуљ и да се сада открива тек
лопате бетона, чиме су означили почетак градње овог проје- један његов део.
кта који ће изменити изглед града, запослити домаћу грађе„Оно што смо заједно постигли за ових годину и по дана је
винску индустрију, отворити нова радна места, од Београда невероватно - имамо исти циљ - да променимо овај амбијент
направити туристичку атракцију и покренути целокупну и направимо напредак за Београд и Србију. Обећавам вам да
привреду Србије.
ће бити сјајних ствари које ће уследити наредних месеци“,
„Постоји будућност која се ствара и будућност коју ствара- рекао је Алабар.
мо. И оно што смо данас почели, показује да наши снови могу
Постављању камена темељца присуствовали су градода створе бољу будућност за Србију“, пренео је премијер Ву- начелник Београда, Синиша Мали, председник Републичић новинарима део поруке коју је написао.
ке Српске, Милорад Додик, министри у Влади Србије, бројПредседник српске Владе истакао је да, постављањем ка- ни амбасадори... Две стамбене куле имаће 296 станова,
мена темељца за „Београд на води“, Србија исписује нове односно око 60.000 квадратних метара, а продаја станова
странице историје, наводећи да се престоница, кроз исто- по принципу регистрације заинтересованих за куповину,
рију, мењала набоље, некад и против воље затуцане већине.
почеће 3. октобра, када ће се знати цена квадратног метра
„Ово је велики дан за Србију и њене грађане, хвала сви- и квадратура.

П
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ИНТЕРВЈУ БРОЈА: НИКОЛА СЕЛАКОВИЋ, министар правде

М

инистарство правде је у протекле три године уложило велики напор да се реконструишу и адаптирају зграде правосудних органа (заједно са
затворским зградама) широм Србије, а тамо где
је било најпотребније и где је буџет то дозволио
отворене су и нове зграде. Према речима Николе Селаковића,
министра правде, у протекле три године обновљен је Виши суд у
Краљеву, 10 основних и осам прекршајних судова - у Ужицу, Новом Пазару, Лесковцу, Младеновцу, Петровцу на Млави, Врању,
Пироту, Трстенику, Чачку, Лозници, Кикинди, Зајечару, Новом
Саду, Прокупљу, Руми, Шапцу, Зрењанину и Београду, где је отворена и новоизграђена зграда за потребе Првог основног суда,
као и грађанска одељења прекршајних судова у Зајечару, Шапцу
и Ваљеву. Адаптиране су и три зграде које користи Управни суд,
док је за Привредни суд у Београду обезбеђен лифт, чиме је прилагођен потребама лица са инвалидитетом.
Министар Селаковић каже да су реконструисана и три блока
Окружног затвора и два блока Специјалне затворске болнице
у Београду, да је завршено једно крило КПЗ у Ваљеву, потпуно
реконструисан ВПД у Крушевцу, а после више од сто година ревитализован је и Павиљон „Ц“ у КПЗ Ниш. Осим тога, изграђен
је и нови павиљон отвореног типа, који се налази на економији
Окружног затвора у Суботици. Реконструише се зграда бившег
Војно-техничког института у Катанићевој улици у Београду, површине преко 12.000 квадарта, у којој ће бити смештен Други
основни суд, Друго основно јавно тужилаштво, Апелационо јавно тужилаштво, Републичко јавно тужилаштво и Државно веће
тужилаца. Завршава се зграда Прекршајног суда у Београду, који
се данас налази на преко 14 локација у граду. Од новембра 2015.
године овај суд биће смештен на једној адреси – Устаничка 14.
Шта је приоритет Министарства правде у наредном периоду по питању правосудне инфраструктуре?
- Приоритет је градња два нова затвора у Панчеву и Крагује-

граду. Нajвeћи инфраструктурни пoдухвaт Mинистaрствa прaвдe,
кojи ћe зaпoчeти слeдeћe гoдинe, jeстe пoтпунa ревитализација
згрaдe Пaлaтe прaвдe. Рaд нa oвoм oбjeкту плaнирaн je дa трaje
две гoдинe, нaкoн чeгa ћe Виши суд и Вишe jaвнo тужилaштвo
у Бeoгрaду, зajeднo сa Првим основним јавним тужилаштвом и
кривичним oдeљeњeм Првoг oснoвнoг судa у Бeoгрaду, дoбити
нoвe и бoљe услoвe зa рaд.
Колико за грађане и судско особље значи то што су зграде
судова широм Србије реновиране, после много година немара и запуштености?
- Често ме питају какве везе реновирање и изградња нових
зграда судова и тужилаштава има са ефикасним правосуђем?
Иако на први поглед квалитет правосудне инфраструктуре није
повезан са ефикасним правосуђем, за добар и квалитетан рад свакога од нас, па и судија и тужилаца, као и правосудног особља,
потребни су добри услови. Довољан број судница, компјутера,
уређена писарница... Узмимо само пример Првог основног суда
у Беогаду – свих грађанских одељења. До отварања нове зграде
за потребе овог суда у септембру 2014. године, судије и запослени били су смештени на три различите локације. По осам судија
било је приморано да дели једну канцеларију и судницу. Због
недовољног простора, судије су заказивале суђења за један исти
предмет на неколико месеци, а некад и годину дана. Сада, у новој згради, сваки судија има своју судницу, добро урађену и по
најсавременијим ЕУ стандардима опремљену зграду, па уколико
вредно и предано ради, сваки дан може да има по више рочишта,
а суђења за један исти предмет да заказује у разумном року и на
време. Дакле, унапређење правосудне инфраструктуре доприноси ефикаснијем раду судија и тужилаца, кроз већи број судећих
дана, а самим тим и скраћењу трајања судских поступака.
Много се говори о пооштравању борбе државе против
организованог криминала и корупције. Шта ће све Министарство правде учинити по овом основу?

Одговараће пред законом свак
вцу, током 2016. године, затим почетак радова (до краја 2015)
на изградњи нове зграде за смештај Привредног и Прекршајног
суда у Ужицу, а са радовима на изградњи нове зграде Прекршајног суда у Рашки кренуће се до краја септембра. Такође, у најскорије време отпочеће и адаптација зграда Прекршајног суда у
Панчеву и Пожаревцу, као и реконструкција зграде за смештај
Вишег и Основног јавног тужилаштва у Сомбору. У тoку 2016.
aдaптираће се oбjeкат зa пoтрeбe Прaвoсуднe aкaдeмиje у Бео-

Цена нестручности
из прошлости
Колико је Србија оштећена после ослобађајуће пресуде
„стечајној мафији“, поступка који траје дуги низ година
и у коме није доказана кривица?
- Ту је реч о предмету који је отпочео 2006. године.
Значи, пре пуних девет година. Та средства која се данас
одвајају за покривање трошкова одбране јесу цена и нестручности и уплива политике и пуно других мањкавости
нашег правосуђа, које су постојале тада када је тај поступак започет. Многи људи који су „заслужни“ за тај предмет, више нису на функцијама на којима су били. То су све
терети прошлости које ћемо ми морати једно време да тр-

- На предлог Министарства правде, Влада је усвојила Стратегију истрага финансијског криминала, чија је имплементација
већ отпочела. Овом Стратегијом предвиђено је формирање посебних тимова у тужилаштвима које ће чинити најбољи међу најбољима – најбољи тужиоци, полицајци, финансијски форензичари, представници Пореске управе, Управе за спречавање прања
новца, Управе царина... Основни циљ стратегије јесте да обезбеди чврсту и директну комуникацију и размену података међу
пимо. Важно је да не правимо терет за будућност. Да сутра
будући председник Вишег суда, или Високог савета судства, или министар правде не буду оптерећени оним што
се ради данас. А да је блокада рачуна суда нешто катастрофално, говори чињеница да је за тих око 2,5 милиона
евра могла да се направи зграда суда у којој сваки судија
има своју судницу, опремљена врхунском опремом, у коју
би свако могао са поносом да уђе.
Шта је потребно да се уради како нам се сличне ствари не
би дешавале у будућности?
- Едукација судија и тужилаца и њихово стручно оспособљавање је од изузетне важности за вођење ефикасног
судског поступка, чврсте оптужнице и правичне пресуде. У
том смислу, јачање институције Правосудне академије, која
је управо основана са циљем почетне и континуиране обуке
носилаца правосудних функција, поставља се као један од
основних приоритета српског правосуђа.
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На које резултате свог министарског рада сте најпоноснији?
- На моје велико задовољство, а да не будем лажно скроман, мало је места да бих набројао све позитивне ствари
које смо урадили и на којима радимо. Навешћу само неке
од њих:
Четири нове судске зграде и преко 20 реновираних (у
току је рад на још осам објеката за смештај правосудних органа, површине више од 22.000м2, а у 2016. години почиње
и изградња два нова затвора)
Одличан Закон о прекршајима са резултатима бољим од
било ког претходног (захваљујући његовој примени приход
буџета од марта 2014. године до данас увећан је за преко
700 милиона динара)
Много боља мрежа судова и јавних тужилаштава од оне
која је била 2012. године
Закон о заштити права на суђење у разумном року (грађанин може да издејствује брже решавање спора и добије
обештећење, ако му је право угрожено)
Довођење у ред рада извршитеља (четири извршитеља
дисциплински кажњена, а један разрешен)
Започет рад јавних бележника
Нови партнерски однос са адвокатуром
Закон о заштити узбуњивача и потпун системски приступ
заштити лица која пријављују корупцију
Систем борбе против привредног и финансијског криминала, који градимо изменама Кривичног законика, стварањем ударних група тужилаштава и најзад, израдом Закона о пореклу имовине
Системска и квалитетна израда Акционог плана за преговоре Поглавља 23.

надлежним органима, јер таква сарадња доводи до ефикасног
кривичног поступка и унапређења рада свих правосудних институција. Спроводећи Стратегију, радна група Министарства правде израдила је и Нацрт закона о организацији и надлежности
органа у сузбијању организованог криминала и корупције. Овим
законом полиција и тужилаштво добијају овлашћења и опрему
којом ће брзо откривати криминалце и судити им по закону. Са
друге стране, у току је рад и на изради Закона о пореклу имо-

У намери да системски решимо проблем, Министарство правде
предузело је неколико корака. Први корак је јачање правосудне
инфраструктуре, довољан број судница, добро опремљени судови и тужилаштва који утичу на квалитет рада запослених, повећавају број судећих дана и скраћују трајање судског поступка.
Затим, Закон о заштити права на суђење у разумном року, чија
примена почиње у јануару 2016. године.
Шта ће то конкретно значити за грађане?
- Овај закон омогућиће грађанима да, ако сматрају да им
поступак неоправдано дуго траје, поднесу жалбу непосредно вишем суду, коју одлуку о томе мора да донесе у хитном
поступку. Уколико се установи да је дошло до повреде права

ко ко захвати из државне касе
вине који треба да обезбеди безбедност и стабилност новчаних
токова и капитала, и створи здрав економски раст, без прљавог
новца.
Шта очекујете од посебних одељења тужилаштава за борбу против организованог криминала?
- Очекујемо да из државне касе нико не може да захвати, а да
не одговара пред законом, био то министар, председник општине, судија или лекар. Очекујемо да се свака пљачка брзо открије
и да кривац заврши, кроз ефикасан и брз судски поступак, иза
решетака. Да новац грађана више не може да се краде и износи
из земље, којим ће се градити скупоцене виле и куповати скупи
аутомобили, и да се о кривцу више не може градити прича као
„способном бизнисмену, који се снашао“.
На који начин би још могли да се убрзају судски поступци,
који трају по неколико година?
- Једна од највећих бољки српског правосуђе јесте повреда права на суђење у разумном року. Јавна је тајна да постоје парнице
које се нису завршиле ни после више деценија. Приступ правди не
подразумева само физички приступ суду, већ се правично и фер
суђење огледа управо у добијању пресуде у разумном времену.
То није битно само за грађане, већ и за стварање здравог инвестиционог амбијента. Јер, компаније, било стране, било домаће,
велики новац губе док чекају да суд донесе одлуку. Често чујем
глас привредника – дајте ми пресуду, ма каква она била. Нека је
и неповољна, али и таква мање кошта, него да чекам годинама.

на суђење у разумном року, виши суд налаже у ком то времену
судска пресуда мора да се донесе, а грађанин има право и да
тражи накнаду штете, која ће се исплаћивати са рачуна суда.
Поред тога што омогућава приступ правди, Закон о заштити
права на суђење у разумном року уводи и дисциплину у раду
судова, односно судија. Такође, Врховни касациони суд донео
је и спроводи Програм за решавање старих предмета са јасно
дефинисаним роковима, чији су резултати већ видљиви. Завршен је и нацрт новог Закона о извршењу и обезбеђењу по коме
ће судови бити растерећени стотина хиљада старих предмета
како би се судије фокусирале на текуће поступке, а грађани
и привреда, који годинама чекају на извршење правоснажне
судске одлуке, најзад могли да остваре своја права. Наравно,
ту су и јавни бележници који ће временом преузимати надлежности судова из ванпарничног поступка, чиме ће се судије додатно растеретити и почети да раде искључиво њихов суштински посао - суђење. На крају, али не и најмање битно, јесте инсистирање на одговорности носилаца правосудних функција.
Српско правосуђе је, после дугог низа година, донело правилнике за оцену рада судија и тужилаца. Често на састанцима са
представницима међународних институција истичем да суд
и правда не постоје без независног и непристрасног судије.
Судија мора бити независан у раду и судијском уверењу, али
никако не може бити независан од закона и без одговорности
према грађанима и држави.
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ИНТЕРВЈУ
Милован Дрецун,
председник Одбора за КиМ Народне скупштине

Предстоји нам битка
за Статут ЗСО
П

осле формирања Заједнице српских општина квалитет жи- остваривати преко ЗСО у телима централних власти, ради спречавота Срба на КиМ може да буде значајно поправљен, али је вања доношења одлука штетних по српске интересе, Заједница ће
пред Београдом, како каже Милован Дрецун, председник поседовати покретну и непокретну имовину, имаће могућност да
буде сувласник компанијама пружаоцима локалних услуга, имаће
Одбора за КиМ Народне скупштине, тешка политичка борба.
- Бољи живот Срба на КиМ зависи од тога какве ће надлеж- право да закључује уговоре о запошљавању. Сопствени буџет
ности бити дате ЗСО у Статуту, који треба да прихвате и ПИС у Заједнице, који неће зависити од ПИС у Приштини, омогућиће
Приштини, а које настоје да Заједницу обесмисле одузимањем грађанима запошљавање, економски развој, квалитетније обраили умањењем надлежности у областима које су од пресудне важ- зовање, здравствене услуге, истраживање и развој. Заједница ће,
ности за квалитет живота српског народа на КиМ (здравству, об- заправо, поред општина које ће је чинити, бити механизам више за
разовању, привреди, просторном планирању, побољшању живот- бољи живот српског народа на КиМ.
Да ли очекујете отворену опструкцију око усклађивања
них услова за повратнике). Период у коме треба усагласити Статут
правног оквира Приштине са правним оквиром и будућим
обележиће то што ће Београд чврсто бранити концепт ЗСО као
Статутом ЗСО?
правног лица, односно институционални оквир који ће обезбеди- Највише проблема од стране ПИС у Приштини очекујем у фази
ти посебност положаја српског народа на Космету, јединствено га
представљати и заступати његове интересе, омогућити му да на дефинисања и усаглашавања Статута ЗСО, јер је по Споразуму о
територији општина, које ће чинити Заједницу, сам уређује кључ- ЗСО предвиђено да се Статут озваничи уредбом „Владе Косова“.
не области живота, да опстане, економски се развија и ствара ус- То треба да буде „директно примењива уредба“, коју ће размотрилове за повратак протераних, да финасијски буде самоодржив, да ти „Уставни суд“. Дакле, опструкције се могу очекивати у фази
усаглашавања Статута и у процесу његовог разматрања у „Усне зависи од добре, тачније зле воље Приштине.
тавном суду“. На ПИС у Приштини је да постојећи правни оквир
Како очекујете да ће се поставити Приштина?
прилагоди Статуту ЗСО, да би Заједница
- Све што буде усаглашено и преточено у
могла ефикасно да функционише. Наравно,
Статут, биће суочено са отпором Приштине
Приштина ће, као и до сада, континуирано
и у фази реализације и претакања договонастојати да обеснажи и обесмисли ЗСО, да
ра на папиру у практично функционисање
је сведе на мртво слово на папиру. Међутим,
ЗСО. Верујем да српски народ на Космету
такво понашање ће бити политички високо
и Република Србија сада имају капацитет,
ризично по Приштину, јер пресудну тежину
снагу и међународно уважавање да се до
Споразуму о ЗСО дају Вашингтон и Брисел,
краја изборе за Статут ЗСО. У том случају,
- На веома опасне намере Приштине,
који, свакако, неће бити толерантни ако би
суштински ће се побољшати положај срп- по питању имовине, указује и Нацрт
им се тако драстично урушавали ауторитет
ског народа, постепено се створити услови закона о Агенцији за упоређивање и веи утицај.
за квалитетнији живот, дугорочно одржив рификацију имовине, који је достављен
Шта очекујете од наставка дијалога у
опстанак и перспективу. ЗСО и јединство Скупштини у Приштини на усвајање.
Бриселу и решавања отвореног питања
српског народа на Космету и са државом Њиме се директно крши технички сповласништва над имовином?
Србијом, које ће бити у њеном темељу, разум о катастру, склопљен између Београда и Приштине, и стварају се услови
- Наставак процеса нормализације однобиће непремостива брана једностраним за легализацију противзаконито одузете
покушајима Приштине да наметне решења имовине Срба. У парламенту на усвајање са Београда и Приштине одвијаће се на два
паралелна колосека: пуна примена првог
штетна по интересе српског народа.
чека и закон о културном наслеђу, којим
Шта ће у пракси значити формирање се негира приватно власништво СПЦ над бриселског споразума, али и отварање ноЗСО? Шта ће грађани убудуће моћи манастирима и црквама уз образложење вих важних питања, попут имовине, статуса
да је то све имовина „државе Косово“.
СПЦ и њене имовине, повратка протерада ураде, што нису могли до сада?
них... Питање имовине је од пресудне важ- Заједница ће бити обједињен оквир Неопходно је зауставити те крајње нености за спречавање довршавања етничког
заједничког деловања општина које ће је гативне тенденције у политици ПИС у
чишћења српског народа на КиМ, односно
чинити, што ће значајно повећати снагу и Приштини – каже Дрецун.
за његов опстанак и развој, за радна месутицај српског народа на процесе од којих
зависе безбедност и квалитет живота у тим општинама и на Кос- та, за боље образовање, здравство... Зато је изузетно важно да
мету. Снага Заједнице произаћи ће управо из тога што ће имати на дневни ред у наставку процеса нормализације односа дође
демократску легитимацију јединственог наступа општина са срп- питање приватне и државне имовине, природних ресурса, приском већином, да ће бити призната и од стране ПИС у Приштини, вредних капацитета чије су подизање деценијама уназад финани од стране међународне заједнице, а политички и финансијски сирали, а и даље то раде, грађани Републике Србије, јер отплаћују
подржана од стране Владе РС. Тако ће Заједница бити отпорна на кредите који су подизани да би се развијала привреда на КиМ, као
могуће притиске из Приштине, на финансијске и кадровске уцене. што је, на пример, случај бране вештачког језера Газиводе чија
Она ће постепено преузети управљање над кључним областима је изградња финансирана из кредита Међународног монетарног
живота. Поред појачаног политичког утицаја, који ће грађани фонда, који је најпре отплаћивала Југославија, а потом Србија.

Опасне намере
Приштине по
питању имовине

БЛЕД
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ВЕСТИ

Србија је сигурно
место за словеначке
инвеститоре

у билатералну посету Србији. Он је словеначке комапније
позвао да у што већем броју улажу у Србији, не само да би
искористили добре услове пословања, него да би словеначке радне навике пренели и српским радницима.
Премијер Церар истакао је да је Србија фактор стабилности у региону и да је, због стабилне политичке ситуације у земљи, сигурно место за словеначке инвеститоре.

БЕОГРАД

Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, боравио је у посети Словенији, где је разговарао са
председником Владе Републике Словеније, Мирославом
Цераром, о економским реформама у Србији, ситуацији у
региону, мигрантској кризи и словеначким инвестицијама
у нашој земљи. Премијер Вучић предложио је одржавање
још једне заједничке седнице две владе и позвао Церара

Церар и Вучић

Крајовска група и аутопут
Београд-Темишвар

Дочек чешког премијера Соботке

Чеси отварају нова
радна места
У
з највише државне и војне почасти,
премијер Вучић дочекао је председника Владе Републике Чешке, Бохуслава Соботку, који је боравио у дводневној посети Србији. Поред разговора
у Београду, премијери су посетили и
Нови Сад, где су се обратили српским
и чешким привредницима. Теме разговора биле су актуелна европска питања
и развој економске сарадње између две
државе. Премијер Вучић најавио је да

Премијер Румуније, Виктор Понта, боравио је у званичној посети Београду, где
је са премијером Вучићем разговарао о
изградњи аутопута Београд-Темишвар и о
обједињавању Крајовске групе, коју чине
Србија, Румунија и Бугарска, у намери да
се заједнички решавају важна питања и
заједно иступа пред европским и светским
институцијама. Премијери су разговарали
и о електоренергетским и гасним интерконекцијама, бољој сарадњи у области туризма, али и о избегличкој кризи.

ће чешка фирма „Митас” у своју фабрику у Руми уложити 18 милиона евра и
запослити још 200-250 људи, као и да
до краја године очекује још нових уговора с чешким фирмама.
„Трговинска размена између две
земље је 613,5 милиона евра, а очекујем још инвестиција Чешке у Србију
и за неку годину значајније инвестиције из Србије у Чешку. Разговарали
смо и о улагању у енергетику, о мо-

дернизацији рудника Соко, изградњи
новог рудника Ћириковац, термоелектрани Штаваљ“, рекао је премијер Вучић.
Премијер Соботка уверен је да односи две земље, посебно у привреди,
имају неискоришћени потенцијал,
због чега је, како је рекао, и довео
30-так представника чешких фирми
и тако пружио подршку побољшању
економске сарадње.

БЕРЛИН

Решавање проблема лажних азиланата
На позив немачке канцеларке, Ангеле Меркел, српски
премијер Александар Вучић посетио је Берлин, где се, између осталог, разговарало о евроинтеграцијама Србије и
избегличкој кризи.
„Пред Србијом су велики изазови на превазилажењу проблема са миграцијама из Грчке, преко Македоније, до Мађарске. У Србију избеглице долазе из државе чланице ЕУ, и потом
поново улазе на тло ЕУ. Зато морамо пријатељски разговарати о заједничком деловању“, рекла је канцеларка Меркел.
Премијер Вучић истакао је да мигрантска криза није

проблем само Немачке, или само једне земље, већ целе
Европе и додао да је Србија спремна да понесе свој део
одговорности. Говорећи о проблему лажних миграната,
истакао је да је Србија сагласна са програмом немачке
канцеларке, који предвиђа смањење финансијске помоћи
подносиоцима молби за добијање азила. „Донећемо закон којим ћемо помоћи и себи и Немачкој, а по њему они
који траже азил у Немачкој, а не добију га, дакле лажни
азиланти, више неће моћи да очекују социјалну помоћ у
Србији“, истакао је Вучић.
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ВЕСТИ
НАРОДНА БАНКА

Све нижа камата централне банке
У

Србији је референтна каматна стопа смањена за 0,5 процентних поена и сада износи пет одсто, што је за наше прилике рекордно ниско.
„Разматрајући актуелна монетарна и макроекономска кретања и пројекције, Извршни одбор је констатовао да су инфлаторни притисци и даље ниски, а инфлациона очекивања

усидрена у границама циља Народне банке Србије. Ниским
инфлаторним притисцима доприносе, пре свега, ниске цене
примарних производа на светском тржишту, ниска инфлација
у међународном окружењу, релативна стабилност девизног
курса и ефекти фискалне консолидације”, наводи се у извештају НБС.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
ПОЛИЦИЈА

Отворен гранични
прелаз Хоргош 1
Министри унутрашњих послова Републике Србије, др Небојша Стефановић,
и Мађарске, Шандор Пинтер, заједно су
отворили гранични прелаз Хоргош 1, уклањајући прву ограду са српско-мађарске границе, чиме су омогућили несметан
промет за путнички и теретни саобраћај.
Постигнут је договор да се ситуација, проузрокована огромним приливом миграната, стави под контролу, што ће омогућити
да се на граничном прелазу Хоргош 2 региструју све пристигле избеглице.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Србија спремна за
отварање поглавља
М

инистарка за европске интеграције,
Јадранка Јоксимовић, каже да је Србија потпуно спремна за отварање поглавља у преговорима са ЕУ и да очекује да ће
овогодишњи извештај о напретку Србије
бити бољи него претходни. Министарка је
истакла да ће се отварањем поглавља политички валоризовати све оно што Србија,
како грађани, тако и Влада, предузимају на
путу економских и свих других реформи.

ОДБРАНА

САОБРАЋАЈ И ГРАЂЕВИНА

М

М

Последња прилика
за легализацију

Направити попис
имовине Војске
инистар одбране, Братислав Гашић, потврдио
је да су, приликом пописа имовине Војске, пронађени акумулатори за авионе „миг“, који су били
затурени у једном складишту, због чега летелице
прошле године три месеца нису могле да лете.
„Од 2012. године истрајавамо у томе да се направи попис војне имовине, а до сада смо утврдили да
постоје 64 атељеа, више од 100 станова и низ гаража у власништву Војске, које су користили људи који нису припадници
Војске. Ту мора да се уведе ред“, каже министар Гашић.

СПОРТ

инистарка Зорана Михајловић, на отварању јавне расправе о Нацрту закона
о озакоњењу објеката, који би требало да
буде усвојен до краја октобра, рекла је да је
то последња шанса за власнике скоро милион и по нелегалних објеката у Србији. Нацрт
закона предвиђа да су за легализацију породичне куће до 100 квадратних метара у Београду предвиђени 238 пута нижи трошкови и
три пута мање докумената.
„Овај закон треба да омогући да држава коначно зна шта има на
својој територији, а да се нелегално грађени објекти или озаконе, или да буду срушени“, каже министарка.

Мултифункционално
игралиште у Врњачкој Бањи

ЗДРАВСТВО

Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, отворио је у Врњачкој Бањи тартанско мултифункционално игралиште, површине 1.500 квадратних метара, које ће
моћи да користе одбојкаши, рукометаши и
кошаркаши.

У Клинички центар Србије коначно је стигао гама
нож, а завршено је и опремање простора у који ће
овај нож бити смештен. Реч је о једној од највећих
инвестиција у нашем здравству, а за најсавременији апарат и изградњу Националног гама центра
до сада је издвојено око четири милиона евра.

Стигао гама нож
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НАРОДНА СКУПШТИНА

Маја Гојковић на
Светској конференцији
председника парламената
П

редседница Народне скупштине Републике Србије, Маја
Гојковић, учествовала је у септембру на Светској конференцији председника парламента у седишту Уједињених нација у
Њујорку, која је окупила 150 председника парламената у свету.
Гојковић је у обраћању на конференцији, коју је отворио генерални секретар УН Бан Ки-Мун, указала да парламент мора да
буде снажан и ефикасан, али и отворен и транспарентан, и да
само такав улива поверење грађанима, и нагласила да Србија
ради на јачању својих демократских институција, мира и стабилности и развоју парламентаризма.

17. ванредно
заседање
Народне скупштине
Председница Народне скупштине, Маја Гојковић, сазвала је 17. ванредно заседање за 25. септембар,
на захтев Владе Србије, са четири
тачке дневног реда - Предлог закона о изменама и допунама Закона о
порезу на додатну вредност, Предлог закона о изменама и допунама
Закона о републичким административним таксама, Предлог закона
о изменама Закона о хипотеци и
Предлог закона о потврђивању оквирног споразума о зајму LD 1764
(2012) између банке за развој Савета Европе и Републике Србије.

„Скупштина Србије пружа пун допринос успостављању дијалога и поверења у региону Југоисточне Ервопе. Приоритет актуелног
сазива Парламента Србије је дијалог са парламентима свих држава
у региону, како би унапредили наше билатеране односе. Уверена
сам да смо овај задати циљ у највећој мери и испунили“, рекла је
Гојковић у седишту УН.
Председница Скупштине напоменула је да бројни изазови у
свету опомињу да константно морамо да радимо на изградњи
демократских институција и јачању парламентаризма, што је једини гарант стабилности и заштите слободе и права грађана.

Почело Друго редовно заседање у 2015.
За 1. октобар, председница Народне скупштине, Маја Гојковић, сазвала је прву седницу Другог редовног заседања Народне скупштине, са девет тачака дневног реда.
На дневном реду је Предлог закона о изменама и допунама Закона о туризму,
Предлог закона о потврђивању амандмана на Статут Светске туристичке организације, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије
и Владе Републике Македоније о сарадњи у области туризма, Предлог закона о потврђивау Споразума о економској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе
Републике Македоније, Предлог закона о потврђивању Протокола о изменама и допунама Споразума о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије и
Предлог закона о националним парковима, које је поднела Влада Србије.
Председница Народне скупштине предложила је да на дневном реду буде и
Предлог закона о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни споразум о сливу реке Саве, Предлог закона о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Краљевине Мароко
о сарадњи у области ветерине, Предлог закона о потврђивању Споразума између
Владе Мађарске, као и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности, које је поднела Влада.

Посета премијера Републике Чешке
П

отпредседник Народне скупштине, Верољуб Арсић, разговарао је са председником Владе Републике Чешке, Бохуславом
Соботком, о билатералним односима Србије и Чешке, процесу
европских интеграција Србије, као и о економској и сарадњи у
области одбране и енергетике.
Потпредседник Арсић истакао је да су досадашњи односи две
земље јако добри и да иду узлазнoм линијом на задовољство обе
стране. Навео је и да је економска сарадња Србије и Чешке на задовољавајућем нивоу, али да има места за њено унапређење, посебно у области грађевинарства, инфраструктуре, енергетике и
пољопривреде. Арсић је чешког премијера упознао и са начином
на који се Србија носи са проблемом миграната, којима се труди
да изађе у сусрет и помогне, са економским мерама на консолидацији јавног дуга и јавних финансија, као и са сетом донетих закона чији је циљ да олакшају инвеститорима пословање у Србији.
Председнице одбора за одбрану и унутрашње послове и за
привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику
Марија Обрадовић и Александра Томић, које су присуствовале
састанку, упознале су чешку делегацију са сарадњом у области
одбране и војног образовања, могућностима за размену технологија у производњи наоружања, али и достигнућима Србије у
области енергетике.
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СНС
ПАНОРАМА
Ниш

1. Ниш

Позив младима да помогну
Активисти МО Ледена Стена 2 обишли
су старије особе и социјално угрожене
породице. Мирко Спасић, члан ГО СНС
Ниш, каже да су активисти стално на терену, да разговарају са мештанима и решавају проблеме. Завршен је и кружни ток
у улици Петра Аранђеловића, а почиње
градња канализационе мреже у насељу
Виногради и израда ПДР-а у улици Димитрија Туцовића. Др Милан Станојковић,
координатор ГО СНС, разговарао је са
члановима Уније младих, а затим су заједно грађанима делили „СНС Информатор“.
Станојковић је поручио да ће бити одржани конститутивни састанци са омладином Странке и из других нишких градских
општина, са циљем да се оформи Унија
младих Ниша. Урош Радуловић, већник
ГО Медијана, позвао је младе да се активно укључе у рад Странке и да идејама и
радом помогну Нишу.

2.Ада - Мол

Маскенбал за најмлађе
ОО СНС Ада-Мол организовао је дружење са најмлађим суграђанима и маскенбал на дечијем игралишту Плава оаза.
Уз ангажовање поверенице ОО, Станке
Михајлов, обезбеђене су награде за победнике и учеснике такмичења, као и
освежење за све присутне. Ову прилику
наши активисти искористили су за разговор са грађанима о локалним проблемима
и начинима за њихово решавање.

3. Ивањица

Основано 10 стручних савета
ОО СНС Ивањица, после Изборне
скупштине, када је изабрано руководство
ОО, активности је усмерио на теренски
рад и одржавање састанака по МО. Трудимо се да дођемо до сваког члана СНС,
а захваљујући таквом раду вратили смо
јединство у ОО и идемо ка победи на
предстојећим изборима. Формирали смо
10 стручних савета, чији чланови анализирају ситуацију и праве планове за решавање најакутнијих проблема грађана.

4. Ваљево

Одата пошта погинулим полицајцима
Др Слободан Гвозденовић, председник ГО СНС Ваљево и народни посланик,
предложио је за потпредседника ГО Јанка Гагића, дипломираног математичара,
који му је на унутарстраначким изборима
био противкандидат. Овим чином, СНС у
Ваљеву добила је комплетно руководство
и јединствено и спремно очекује изборе.
Др Небојша Стефановић, потпредседник

Ада - Мол

Главног одбора СНС и министар унутрашњих послова, посетио је ПУ Ваљево и
открио спомен плочу са именима осам
ваљевских полицајаца погинулих од 1994.
до 1999. Члановима породица поручио је
да држава неће заборавити оне који су живот изгубили на радним задацима, а похвалио је и успешну борбу против наркоманије у Ваљеву. Стефановић је разговарао и
са страначким колегама о актуелној ситуацији у граду. Омладинци су делили „СНС
Информатор“ и разговарали о проблемима
са којима се мештани сусрећу због лошег
рада градског руководства. У оквиру ГО
СНС Ваљево, формиран је Правни савет
који ће пружати бесплатну правну помоћ
члановима СНС и заинтересованим грађанима, сваке среде, од 12 до 13 часова.

5. Жабаљ

Увећање чланства
Чланови ОО СНС Жабаљ редовно су
одржавали састанке и радили на омасовљењу Странке. Чланство се изузетно
увећало, што охрабрује све нас који радимо на стварању могућности за спровођење реформи у Општини Жабаљ, која
је, нажалост, још под влашћу ДС и њених
коалиционих партнера, што је довело до
назадовања комуналне инфраструктуре
и других области. Током лета, редовно су
радиле и канцеларије МО, а обраћали су
нам се бројни грађани указујући на немар
општинских власти. МО одржавали су
контакт са суграђанима кроз организовање отворених састанака и излазак на
пултове, а учествовали смо и у акцији добровољног давања крви.

6. Сурдулица

Учешће на меморијалном турниру
Екипа Спортског савета ОО СНС Сурдулица учествовала је на меморијалном
турниру у Сувојници, где је освојила прво
место. Сурдулички напредњаци су сав
приход дали у хуманитарне сврхе, деци у
част чијих родитеља се турнир и одржава.

7. Грачаница

Пут од Батуса до Новог насеља
Пут од Батуса до Новог насеља, преко
Лепине, свечано је отворен за саобраћај,
у присуству председника Општине Грачаница, Владете Костића, а изградњу је
финансирала Општина Грачаница. У сарадњи са СГ Приштине и Комесаријатом
за избеглице и расељена лица, Општина
је доделила контејнер за становање Драгињи Стојановић из Сувог Дола. Завршено је асфалтирање пута између Преоца и
Угљара, захваљујући општинским средствима, преко грантова. Генерални дирек-

Свилајнац

тор аустријске агенције „Естап“, Кристоф
Герлингер, посетио је Грачаницу, заједно са представницима ове компаније на
КиМ, Аљтеном Краснићи и Милованом
Москољевим, и разговарао са председником Костићем о сарадњи. У Добротину је
санирано корито реке Жеговке и подигнут
насип. Средства је обезбедила Општина,
а раднике је посетио начелник Косовског
управног округа, Срђан Петковић.

8. Липљан

Разговор са мештанима
У Горњој Гуштерици обележена је
црквена и сеоска слава – Света Недеља
и 30 година од освећења цркве. Обележавању су присуствовали председник
Општине Грачаница, Владета Костић, и
начелник Косовског округа, Срђан Петковић, који су разговарали са мештанима о
алктуелној ситуацији и животу на КиМ.

9. Крушевац

Пријем за учеснике Специјалне
олимпијаде
На позив градоначелника, Драгија Несторовића, Крушевац је посетио министар
одбране, Братислав Гашић, а разговарало
се о помоћи Војске око изградње водоводне мреже и финализацији процеса преузимања Дома Војске од стране локалне
самоуправе. На Мичетовом стадиону
започето је постављање атлетске тартан
стазе, у присуству министара Удовичића
и Гашића, и председника и генералног секретара Атлетског савеза Србије - Јевросимовића и Бранковића. Градоначелник
Несторовић приредио је пријем за спортисте Спортског клуба за децу и омладину са посебним потребама „Палестра“,
који су, као чланови репрезентације Србије, освојили пет медаља на летњој Специјалној олимпијади. Поводом манифестације „У срцу Крушевца“, посетио нас је
министар Расим Љајић, а разговарало се о
унапређењу туристичке понуде града.

10. Свилајнац

Програм опоравка Општине
Након унутарстраначких избора у ОО
СНС Свилајнац, формирани су савети
који увелико израђују програме из својих
области, од којих ће се формирати предизборни програм, усмерен на развој
Општине и унапређење квалитета живота
свих становника. Иначе, активисти СНС
у Свилајнцу стално указују да актуелна
власт, коју чине СДС и СПС, не ради у интересу грађана. Сваког дана омасовљавамо чланство, разговарамо са грађанима о
проблемима, јачамо јединство у Странци
и спремни чекамо изборе.

Ваљево
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Бачка Паланка

11. Бач

Сушара и биоелектрана
Активисти МО Селенча уређивали су
јавне просторе на десетак локација. Фарбали су контејнере на евангелистичком
и католичком гробљу, уредили пијачни
простор, променили дотрајале клупе, а
постојеће поправили и офарабали. Проширене су просторије ПУ „Колибри“, адаптација је коштала 13,3 милиона динара, а
финансирала ју је Општина Бач. Председник Општине, Драган Сташевић, отворио
је Центар за сушење воћа и поврћа и поверио га на управљање Пољопривредној
школи. Као извор енергије овај Центар користи биомасу, а осушено воће и поврће
има декларацију о пореклу. Започета је
изградња електране на биомасу, до сада
највеће у Србији. Вредност инвестиције
је више од осам милиона евра, а новац
су обезбедили инвеститори из Словачке,
европски фондови и банкарски кредити.
Потписан је и уговор о изградњи нових
атарских путева, у дужини од 5,7 километара, као и изградњи 10 отресница за
блато на местима прикључења локалним
и регионалним путевима. Општина Бач
добила је Центар за ванредне ситуације.
Одржана је традиционална туристичка
манифестација Бачки котлић 2015.

12. Рашка

Развој туризма
Из буџета Општине додељено је
400.000 динара за удружења која учествују у реализацији пројеката из области
туризма, а биће издвојена и средства за
јавне радове који ће, током три месеца,
запослити 150-200 радника. Под покровитељством ТСО Рашка, Општине Рашка,
ТСО Брус и Националног парка Копаоник,
одржани су Дани боровнице. На Копаонику је отворен туристички Инфо центар,
а свечаности су присуствовали председник Општине, Игњат Ракитић, и директор
ТСО Рашка, Раденко Цветић. Одржане
су Рашке духовне свечаности са бројним
трибинама, промоцијама књига, представама, концертима...

13. Бачка Паланка

Свеске и лектира за све прваке
Чланови МО Карађорђево, у сарадњи
са градским месним одборима, уредили
су дечије игралиште на Телепу. Офарбане су клацкалице, покошена је трава, покупљено смеће и постављени голови за
фудбал. Такође, настављено је уређење
излетишта Багер, на којем је постављен
нови летњиковац. ОО СНС Бачка Паланка
је домаћин путујуће изложбе фотографија
у знак сећања на војну акцију „Олуја“, која
је постављена у центру града. Бачка Паланка један је од градова који је тада примио највећи број избеглица и помогао им
да се снађу у новој средини. Председник
Општине, Александар Ђедовац, обезбедио је средства да се свим првацима набаве свеске и лектира.

14. Врбас

Привлачење туриста
ОО СНС Врбас организовао је акцију
добровољног давања крви. У Равном Селу

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о томе шта је који
општински одбор
СНС урадио током
претходног месеца за
бољи живот грађана
Србије

2

22
13 14
29 16 44
11 5 15
51
45
54 30 43
64 60 34 27
49 20
69 62 65 38
70
17
25
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56
66 72 74
23
46 19
57 33 68 73 63
39
18
40
37
36 4 58
52
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3
50
31 9
1
35
12
47
41
28
48

7
8

6

одржана је 14. Равноселска фијакеријада, коју је за два дана посетило више од
4.000 гостију. Поред наступа тамбурашких и фолклорних ансамбала, мажореткиња, вожње запрега и кувања у котлићу,
наши активисти искористили су прилику
да се друже са грађанима и разговарају о
унапређењу туристичке понуде. У оквиру
пројекта „Полиција у локалној заједници“,
припадници МУП-а организовали су едукацију мештанки о правилима самоодбране. Вештине су демонстрирали припадници Интервентне јединице ПУ Нови Сад,
а акција се реализује у Врбасу, Земуну и
Пријепољу.

15. Беочин

Реновирање основне школе
У организацији Општинске управе и
СНС, реновирани су делови О.Ш. „Јован
Грчић –Миленко“. Урадили смо ревизију
чланства по МО, како би подаци о члановима били стопостотно тачни, а евентуалне промене благовремено унете у базу.

Беочин
Настављено је уређење парка у стамбеном
блоку у кулама у Беочину, постављене су
љуљашке, поправљени кошеви, замењене
сијалице... Делегација СНС присуствова-
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Нови Бечеј

Стара Пазова

Смедеревска Паланка
ла је обележавању Дана МЗ Беочин село Вучићу. После пожара у викенд насељу
и МЗ Сусек, а том приликом положени су на Борском језеру, председник Општине
венци на спомен обележја жртвама фаши- Бор, Живорад Петровић, био је са ватростичког терора у Другом светском рату.
гасцима на терену и апеловао на грађане
да се одговорно понашају и не ложе ва16. Нови Бечеј
тру на отвореном. Председник Петровић
Асфалтирање улица
У оквиру редовног обиласка МО, пред- обишао је и породице погођене пожаром
седник ОО СНС Нови Бечеј, Саша Макси- у Злоту и понудио сву могућу помоћ, од
мовић, и заменик, Ранко Јањић, посетили хране до механизације. Поводом Међусу најстарију чланицу МО Бочар, Милеву народног дана младих, у Општини Бор
Умићевић, и поручили јој да увек може да организован је пријем за чланове Канцерачуна на помоћ наших активиста. У Ку- ларије за младе, удружења Алтернатива,
ману се бехатоном поплочава ужи центар, Друштва младих истраживача и Истражизахваљујући ЈП Дирекција из Новог Бе- вачког кампа „Мориек“.
чеја, која је урадила пројектно-техничку
20. Стара Пазова
документацију и финансирала радове.
Нова зграда суда
Одржана је привредно-туристичка маниМинистар правде, Никола Селаковић,
фестација Госпојина, која је окупила око обишао место на којем ће се изградити
200.000 посетилаца. Чланови Извршног нова зграда за потребе правосудних инодбора СНС посетили су Ново Милоше- ституција у Општини Стара Пазова. Селаво, где су разговарали о активностима са ковић је истакао да ће проширење капаМирјаном Јакшићем, председником МО цитета Основног суда допринети бољим
Беодра, Арсеном Пајићем, председником условима рада и квалитетнијем приступу
МО Карлово, и активистима. Након кана- правди грађана овог дела Срема. „Контилизације у Змај Јовиној улици, МЗ Нови нуирано уређујемо инфраструктуру на цеБечеј финансирала је асфалтирање улица лој територији Општине, гради се вртић у
Светозара Милетића, делова улице Све- Белегишу, проширује у Старој Пазови, а
тозара Марковића и Мите Маљугића, а изградили смо вртић у Новим Бановцима.
планира се асфалтирање Потиске и Друге Реконструишемо школе и обновили смо
крајишке улице.
све амбуланте, што деценијама није рађено. Настојимо да обезбедимо што боље
17. Панчево
Компјутери за Саобраћајну полицију животне услове за све грађане“, истакао
Освајање свих мандата за скупштине је Ђорђе Радиновић, председник ОпштиМЗ Омољица и МЗ Долово, и податак не Стара Пазова.
да је више од 60 одсто бирача глас дало
21. Чајетина
кандидатима СНС, значи да грађани
Помоћ мештанима села
имају поверења у нашу Странку, рекао је
Активисти ОО СНС Чајетина редовно
Жељко Сушец, председник панчевачких обилазе сеоске месне заједнице и поманапредњака, на конференцији за новина- жу мештанима. У Гостиљу смо учестворе. Панчевачка полиција је од Града Пан- вали у хуманитарној акцији, а у Кривој
чева добила компјутере и информатичку Реци пописали списак проблема са којима
опрему, коју ће првенствено користити се мештани суочавају како би се активСаобраћајна полиција. Реч је о средствима но укључили у њихово решавање, када
од наплате саобраћајних прекршаја, која преузмемо власт на локалним изборима.
се, преко градског Комитета за саобраћај, Наши омладинци играли су на неколико
усмеравају за унапређење безбедности, а фудбалских турнира, промовишући тако
опрему је предао Саша Павлов, градона- бављење спортом међу младима.
челник Панчева.

18. Смедеревска Паланка

Кикинда

Отворена канцеларија МО Азања
У Азањи, једној од највећих МЗ на територији Општине Смедеревска Паланка,
отворена је прва канцеларија МО СНС.
Свечаном отварању присуствовали су
гости из редова Странке, Славиша Мићановић, Мирко Вранешевић, саветница
председника Србије, Станислава Пак,
чланови ОО, активисти и симпатизери.
Председник МО, Драган Минић, захвалио
се гостима и најавио нове активности у
корист грађана. У организацији Савета за
омладину и спорт, активисти ОО делили
су грађанима „СНС Информатор“ и разговарали о актуелним проблемима.

19. Бор

Помоћ после пожара
Обележили смо Дан рудара, у присуству министара Вулина и Антића, а
традиционална Шистекова награда, која
се додељује заслужнима за развој РТБ
Бор, додељена је премијеру Александру
Бор

22. Кикинда

Награде за најуспешније
Председник Општине, Павле Марков, и
његови сарадници уприличили су пријем
и доделу поклона за Николу Тепавца,
бриљантног студента ФТН у Новом Саду,
који је освојио прву награду за хуманоидну
роботску руку на такмичењу из роботике
у Бостону. Председница локалног парламента, Александра Мајкић, и Миодраг Булајић, члан Општинског већа, посетили су
породице Марић и Радујко, које су под налетом „Олује“ биле приморане да заувек
напусте родну груду. „Хтели смо да покажемо да нисмо заборавили на људе који
су пре 20 година протерани са вековних
огњишта. Кикинда их је отвореног срца
примила, а брига о њима огледа се у куповини сеоских домаћинстава, донирању
грађевинског материјала, изградњи још
једног стамбеног објекта за колективно
становање“, навео је Булајић. Председник
Марков је Алекси Константинову, освајачу златне медаље на 56. Међународној
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Хвала Кини што помаже
да Србија стане на ноге
Председник Републике Србије, Томислав
Николић, и председник Народне Републике Кине, Си Ђинпинг, оценили су да велики
инфраструктурни пројекти, као што су почетак друге фазе пројекта Термоелектрана
Костолац и изградња пруге Београд – Будимпешта, дају снажан импулс економској
сарадњи Србије и Кине.
Током званичне посете председника
Николића Пекингу, кинески председник
изразио је дубоку приврженост пријатељству са Србијом, истичући да ће кинеска страна пружити подстицај кинеским
инвеститорима да у још већем обиму улажу у Србији.
„Пријатељство између Србије и Кине
јесте традиционално и веома смо захвални што помажете Србији да стане на ноге.
Кина је направила импресиван економски
напредак, и желим да и даље успешно водите своју земљу“, нагласио је председник
Томислав Николић, који је присуствовао и
војној паради којом је Кина обележила 70
година од победе над фашизмом.

Председник Томислав Николић и председник Си Ђинпинг

СНС ПАНОРАМА
математичкој олимпијади на Тајланду,
уручио плакету и ручни часовник. Објекти
фабрике „Слога“ добили су новог газду и
намену. Саша Манчић, сувласник фирме
„Еx bike“, и председник Марков потврдили су да ће се у овом простору налазити
продавница млечних артикала и погон за
прераду овчијег, козјег и крављег млека.
Амбициозни бизнис план подразумева и
адаптацију централне зграде у Едукативни центар за пољопривреднике и оснивање пак центра.

23. Пожаревац

Отворене нове просторије
Почетком августа отворене су нове
просторије наше Странке у Пожаревцу,
а први састанак одржан је поводом посете Небојше Стефановића, којем је присуствовало много чланова и активиста.
ГО СНС Пожаревац пружио је помоћ у
организацији витешких сусрета у манастиру Манасија, одржаних под покровитељством председника Републике Србије.
Припремамо акцију добровољног давања
крви јер, као друштвено одговорни људи,
желимо да допринесемо превазилажењу
несташице драгоцене течности.

24. Рача

Донација за Дом здравља
Јужнокорејска конпанија „Јура“ дони-

рала је Дому здравља ново санитетско
возило, вредно четири милиона динара.
Донацију је примио Дејан Милосављевић, директор Дома здравља и повереник ОО СНС Рача, у присуству народног
посланика СНС, Горана Ковачевића. Ова
компанија успешно послује у Рачи већ пет
година и сваке године донира средства
Дому здравља. Форум младих грађанима
је поделио 500 примерака „СНС Информатора“, током традиционалног августовског вашара.

25. Богатић

Пакети за прваке
Дирекција за грађевинско земљиште,
путеве и изградњу асфалтирала је пошљунчане путеве, у дужини од 2,6 километара, у вредности од 15,3 милиона
динара, а започела је са пошљунчавањем
и некатегорисаних путева. Општина је,
и ове године, уручила ђацима првацима
поклон пакете, књигу за едукацију из безбедности у саобраћају, флуоросцентне
прслуке и по 4.000 динара.

донирао је табле за кошеве, а офарбане су
и конструкције, и обележени терени. Реновирају се Нушићева и Пионирска улица,
а радове изводи ПЗП Мајданпек. Активисти СНС учествовали су у поправљању
нисконапонске мреже ка Телекомовом репетитору, који покрива Јасиково и Влаоле,
а акцију су механизацијом и стубовима
помогли Рудник бакра и ПЗП. Активисти
су помагали на санацији асфалтног пута
ка засеоку Крш и чишћењу речног корита
Шашке у Рудној Глави, Близни и околини,
а урађени су и заштитни бедеми. Општина је помогла одржавање Бачијаде у Јасикову, Међународног фестивала „Орфео“
у Мајданпеку и „Danube fun fest“ у Доњем
Милановцу.

27. Пландиште

Посао за 50 радника
Настављајући акцију „Заједно за
заједницу“, активисти ОО СНС уређивали

26. Мајданпек

Уређење стадиона
Уређен је стадион у Мајданпеку, поправљане су ограде и реновиране просторије
клуба. У Рудној Глави уређени су терени
за мале спортове. Рудник бакра Мајданпек
Пландиште
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Посета премијера Вучића југу Србије
су дечије игралиште у МЗ Дужине, покосили траву, уредили прилаз и монтирали
реквизите. Наши активисти учествовали
су у организацији и туристичке манифестације Дани рибара. МЗ Пландиште прославила је месну и храмовну славу кроз
низ манифестација. После 16 година, завршена је градња стамбене зграде „ламела
6“, а кључеве новим станарима уручио је
председник Општине, Милан Селаковић.
„Банатпласт“, који је био у стечају, добио
је новог власника, компанију „Полимарк“,
а очекује се да посао добије најмање 50
радника.

28. Лесковац
Инвестиције за југ Србије
Влада Србије учиниће све да југ Србије достигне развијенији север и да се
смање разлике у начину живота и стандарду“, поручио је премијер Александар
Вучић, приликом посете Лесковцу, када
је обишао постројење за пречишћавање
отпадних вода у Богојевцу, инвестицију вредну 24 милиона евра. Премијер је
рекао и да ће турска компанија „Џинси“
и корејска „Јура“ проширити производне капацитете. Обилазећи Зелену зону,
премијер је истакао да Влада више одваја
за југ Србије, јер жели да задржи грађане
да ту остану. Премијер је посетио и фарму „Шурик инвест“ у Црној Трави, која
ће производити млечне производе, и поручио да ће држава помагати домаћим
инвеститорима како би боље пословали
и запослили више радника. Нагласио
је и да би требало да се у 2016. заврши
половина деонице између Црне Траве и
Предејана.

29. Србобран

Мини базар здравља
Активисти ОО СНС Србобран подржали су акцију добровољног давања
крви и Мини базар здравља, у сарадњи
са удружењем „Плави круг“. Грађани су
могли да провере крвни притисак, ниво
шећера, висину, тежину, обим струка,
али и да донирају крв и тако подрже акцију Црвеног крста Србобран и Завода
за трансфузију. У акцији је учествовало
више од 50 активиста нашег ОО и Савет
за здравство се захваљује свима који су
показали хуманост.

30. Темерин

Почиње градња канализације
ЈКП Темерин, на челу са в.д. директора
Светомиром Стојановићем (СНС), потписао је уговор са 24 радника за кошење и
чишћење у току наредна три месеца. На
предлог члана Већа за просвету, Иване
Митровић, подељени су пакети за ђаке
прваке, а Општина је из буџета издвојила око 1.000 динара по школском пакету.
Општинска власт, на челу са Ђуром Жигом,
представила је план за извођење радова на
канализационој мрежи и решење овог дугогодишњег проблема. Предвиђено је преко
400 прикључака, а почело је прикупљање
документације за изградњу канализационе
мреже за централну зону Бачког Јарка. Пет
кубика земље, који ће остати после радова,
искористиће се за поравнавање земљишта.
Овај сложени пројекат спојиће МЗ Бачки Јарак, Сириг и Старо Ђурђево.

31. Трстеник

Промоција туристичких ваучера
Активисти Савета за туризам и трговину ОО СНС Трстеник одржали су акцију
промоције ваучера на шеталишту испред
Градске апотеке, и тако подржали иницијативу Владе и Министарства трговине,
туризма и телекомуникација „Летујмо у
Србији“.

32. Горњи Милановац

Велика акција чишћења
Омладина ОО СНС Горњи Милановац
спровела је велику акцију чишћења, од
кеја и градског базена до Норвешке куће.
Према речима Бранка Мартиновића, секретара ОО, овакве акције ће се наставити, уз жељу да им се прикључи што више
грађана како би Горњи Милановац био
лепши и уређенији током целе године, и
да би са правом носио епитет „бели лабуд
на зеленом језеру“, како га је назвао Јован
Цвијић.

33. Лајковац

Реконструкција школа
Чланови ОО СНС Лајковац делили су
„СНС Информатор“ и разговарали са суграђанима. У сарадњи са РБ Колубара,
насипају се локални путеви у МЗ Пепељевац, Јабучје Гај и Шеринка, Јабучје Горњи
крај. Поводом Дана грађевинара, на позив
председника Општине Уб, Дарка Глишића,

представници Општине Лајковац обишли
радове на Коридору 11, заједно са министарком Михајловић, директором Путева Србије, Дробњаком, и представницима
Амбасаде Кине. Oтворена је теретана на
отвореном поред Колубаре, пројекат Канцеларије за младе, који је финасирало Министарство омладине и спорта, уз учешће
Општине. У центру Лајковца срушена је
железничка колонија, а планира се изградња железничког парка и музеја. Материјал остао од рушења биће подељен
мештанима који су претрпели штету у
поплавама. Ради се на партерном уређењу
О.Ш. „Димитрије Туцовић“ и спортске
хале, која ће добити три тениска терена,
а почела је замена столарије на школама
у Село Лајковцу, Пепељевцу, Бајевцу и
средњој школи „17 септембар“. Дограђује
се школа у Ратковцу и мења кров на О.Ш.
„Миле Дубљевић“ у Лајковцу. Општина је
свим ђацима који похађају средњу школу
у Лајковцу, а живе 30 км од нашег места,
омогућила бесплатан превоз. Омладинци
нашег ОО чистили су зелене површине
око Колубаре.

34. Алибунар

Радно у свим МЗ
Пошто су преузели месне заједнице у
Општини Алибунар, напредњаци су кренули да раде пуном паром, са жељом да
оправдају поверење које су им грађани
указали на недавним изборима. Наши активисти су у готово сваком месту уредили
дечија игралишта у парковима, окречили
фасаде, организовали летње манифестације културног, спортског и образовног
карактера, а почели су и да решавају
имовинско-правне статусе МЗ. И локална самоупpава, на челу са напредњаком
Предрагом Белићем, кренула је напред.
Завршавају се започети инфраструктурни
пројекти и планирају нови, оспособљавају
се нове учионице за основце, решавају се
комунални проблеми везани за водоснабдевање. Велики напори усмерени су на
стварање амбијента за привлачење инвеститора.

35. Нова Варош

Отворена Служба за физијатрију
На иницијативу чланова ОО СНС Нова
Варош, Дом здравља добио је Службу
за физијатарску медицину, и пацијенти
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Осечина
више неће морати да троше време и новац
путујући до здравствених установа у окружењу. На стотинак квадрата комплетно адаптираног простора инсталирана је
вредна медицинска опрема, која је обезбеђена уз финансијску подршку локалне
самоуправе, донатора и Здравственог
центра Ужице. „Ангажована су три виша
физиотерапеута са радним искуством,
а два пута месечно долазиће лекар специјалиста из Ужица, док од Министарства
очекујемо сагласност за пријем физијатра
у стални радни однос“, каже др Бранко Поповић, директор Дома здравља и
потпредседник ОО СНС Нова Варош.

36. Осечина

Сајам шљива довео туристе
Одржан је традиционални десети Сајам
шљива у Осечини, чији је организатор
ТО „Подгорина“, на челу са Николом Томићем. На сајму је учествовало око 200
излагача, а имали смо више од 20.000
посетилаца из Србије, Словеније, Хрватске, БиХ, Португалије, Црне Горе, Русије...
Сајам је отворио министар Вања Удовичић, а посетио нас је и заменик амбасадора Португала, Јосе Амарал, који је са
директором Томићем обишао штандове
пољопривредника.

37. Жагубица

Отворен нови пут
Након пет деценија, за саобраћај је
отворен пут Осаница-Церемошња-Кучево, чиме је решен дугогодишњи проблем
мештана. Врпцу су свечано пресекли
председници општина Жагубица и Кучево, Сафет Павловић и Новица Јаношевић.
Локална самоуправа издвојила је средства за реновирање просторија РФЗО у
Жагубици. У овом простору биће организован рад и првостепене лекарске комисије, како осигураници не би више морали
да путују до Петровца. ЈП Дирекција за
изградњу расписала је тендер за извођача
радова на санирању ударних рупа у свим
насељима Општине, а целог лета радило
се пуном паром. Почиње и асфалтирање
улица по насељима, где је вредност радова 22 милиона динара.

38. Опово

39. Мали Зворник

Дан са одборницима
Због све већег броја питања грађана
упућених представницима локане власти,
ОО СНС Мали Зворник организује Дан са
одборницима у страначким просторијама,
четвртком од 9 до 12. Локална самоуправа
организовала је презентацију функционисања система даљинског грејања на дрвну
биомасу, како би се представила студија
оправданости коју је израдило ЈКП „Дрина“ и како би се стручна јавност упознала
са предностима коришћења дрвне биомасе. Увођењем овог система, смањила би
се цена грејања, али и зависност од гаса и
других енергената.

40. Неготин

Пропуснице и награде за најбоље
ђаке
Асфалтирана је улица на улазу у МЗ
Прахово, а вредност радова била је 1,3
милиона динара. На иницијативу Савета
МЗ, уз финансијску подршку Општине Неготин, у Самариновцу је уређено скоро 12
километара атарских путева и неасфалтираних улица, а очишћене су и дивље
депоније. Почиње реконструкција Дома
културе, у вредности од 3,9 милиона динара. Након санирања канала Дупљанске
реке, у дужини од 100 метара, планира
се наставак чишћења корита. Општина
Неготин омогућила је свим ученицима
са просеком 5,00 бесплатно купање на
градском базену, а ученике генерације и
ђаке који су освојили једно од прва три
места на такмичењима наградила је са по
30.000 динара.

41. Нови Пазар

Помоћ за спортске клубове
Чланови ГО Нови Пазар обишли су стадион јединог српског фудбалског клуба у
Новом Пазару, ОФК „Рас“, на којем се гради потпорни зид због одрона, а изводе се
и радови на кориту оближње Дежеве због
честих поплава. Чланови ГО СНС помогли су санацију 20 путева после незапамћеног невремена у Дежеви, Шароњама
и Врановини. Наставља се постављање
уличне расвете, а осветљење су добили
мештани Алуловића. Никола Јоловић,
народни посланик и председник ГО СНС

Нови Пазар, нагласио је да ће бити још
оваквих акција, а да ће се радити и на побољшању саобраћајне инфраструктуре
у селима. Омладински одбојкашки клуб
„Стари Рас“прославио је трећи рођендан
и организовао свечаност на спортском
терену у Шестову. Захвалницy за новчану
помоћ и подршку добили су Никола Јоловић и Бане Милосављевић, председник
МО Шестово.

42. Љиг

Санација клизишта
Председник Општине, Драган Лазаревић, угостио је 39 породиља и уручио
им новчану помоћ у вредности од 250
евра и паковање пелена за сваку бебу.
Министар Илић посетио је Општину
Љиг и председнику Лазаревићу уручио
потребну документацију за санирање
једног клизишта и изградњу пет стамбених објеката за породице које су највише
страдале у поплавама. Пољопривредна
газдинства која су оштећена током елементарних непогода, а до сад нису добила никакву помоћ, добила су 50 тона
сточне хране, донацију организације
ФАО у сарадњи са УН, као и 380 килограма сточне хране за краве музаре и товну
прасад. Наставља се санирање локалних
путева, а председник Лазаревић обишао
је радове у МЗ Козељ.

43. Бечеј

Лепота различитости
Дани Новог Села, под слоганом „Живимо заједно“, традиционално су одржани у
истоименом делу Бечеја, где се последњег
викенда августа окупило око 1.500 људи
и показало лепоту и вредност суживота
мештана различитог националног порекла и верске припадности. Скуп је отворио
председник Општине Бечеј, Вук Радојевић, заједно са члановима Савета Треће
МЗ и организаторима, Драганом Лазићем
и Миљаном Јовановићем.

44. Житиште

Помоћ за ђаке прваке
Општинско веће донело је одлуку да
се свим ђацима првацима са територије
Општине додели по 3.000 динара, као помоћ за почетак школовања. Општина је за
све средњошколце, и у овој школској години, обезбедила бесплатан превоз.

45. Нови Сад

Потрага за Бојаном Пајтићем
Активисти ГО СНС, из свих месних
одбора у Новом Саду, организовали су
различите акције. Кречили су фасаде и

Наставак на 24. страни

Школски прибор за најмлађе
Чланови ОО СНС Опово редовно су на
терену и знају са каквим проблемима се
народ суочава. Као горући проблем у овом
периоду показали су се трошкови због
почетка школске године. Уз помоћ људи
добре воље, обезбедили смо 86 ранчева и

школски прибор, и поделили у сва четири
насељена места. Малишани су добили и
школске свеске, пернице, оловке, бојице...
Акција је имала искључиво хуманитарни
карактер као помоћ породицама, од којих
су многе на ивици егзистенције.

Опово

Неготин

Љиг
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Одржана седница Председништва СНС
Седница Председништва СНС, којом је председавао
председник Странке, Александар Вучић, одржана је 11.
септембра у централи Странке. Приликом обраћања
медијима после седнице, Зорана Михајловић, потпредседница Главног одбора СНС, рекла је да се разговарало
о свим темама у Србији.
„Разговарали смо о реформама и донели смо одлуку да
се одржи превремена Скупштина Странке на почетку следеће године. Мишљење већине чланова је да би 2016. требало да се одрже ванредни избори, а председник Странке
је био уздржан“, рекла је потпредседница Михајловић.

Скупштина СНС у
јануару 2016.

Транспарентан уговор
о „Београду на води”

С

рпска напредна странка одржаће Четврту скупштину у јануару
идуће године, на којој ће се анализирати рад свих напредњака који су у извршној власти и који имају најзначајније државне
функције, рекао је потпредседник Главног одбора СНС, Небојша
Стефановић, на конференцији за новинаре у централи Странке.
Према његовим речима, очекују се значајне промене у руководству Странке, јер СНС жели и тиме да покаже да су одговорност и рад основне смернице. Стефановић је најавио и да ће се
наставити са реформама и да ће се интензивно радити на даљој
приватизацији, рационализацији јавне управе и реструктурирању јавних предузећа, али и на реформи школства, здравства и
подстицању демографије.

Потпредседник Извршног одбора СНС, Александар
Јовичић, на конференцији за новинаре у централи Странке, рекао је да ће држава Србија од „Београда на води“
имати 32 одсто профита, а да су задужавања Србије у том
пројекту 130 милиона евра из два разлога - да се железничка инфраструктура доведе на ниво 21. века и да се исплати 40 милиона евра за експропријацију.
„Код нас је све транспарентно, а да ли су функционери ДС-а
објавили уговоре о свим приватизацијама и шта је са затамњеним деловима уговора о „Фијату“? Желим да подсетим Балшу
Божовића, који је толико „врстан“ правник да је успео да за 15
минута прочита 240 страна уговора и да одмах изнесе негативно
мишљење, да ће „Београд на води“ донети новац у буџет и отворити нова радна места“, рекао је Јовичић.

Убедљива победа СНС у Медвеђи
Потпредседник Главног одбора СНС, Небојша Стефановић,
одржао је конференцију за
новинаре на којој је саопштио
да је листа „Александар Вучић
- СНС-СПС-ПУПС“ победила на
ванредним локалним изборима у
Медвеђи, са освојених 60 одсто
гласова бирача. Демократска
странка остала је испод цензуса
са освојених 3,57 одсто гласова.

Покрајинска парламентарна делегација ЦДУ у посети СНС

И

нтернационални секретар СНС, Јадранка Јоксимовић, састала се у седишту
Странке са парламентарном делегацијом Хришћанско-демократске уније Немачке (ЦДУ) из немачке покрајине Саксоније-Анхалт. Делегацију ЦДУ предводио је
Маркус Курце, председник Одбора за савезне и европске послове у покрајинском
парламенту.
Јоксимовић је са делегацијом ЦДУ разговарала о процесу европских интеграција Србије, питању миграната, унапређењу међупартијске сарадње, као и питању младих.
Говорећи о положају СНС на политичкој сцени Србије и њеној улози у друштву,
Јоксимовић је истакла да је СНС Странка јасне европске политичке оријентације
која ужива велико поверење грађана, што показују и последња истраживања јавног
мњења, према којима СНС ужива натполовичну подршку бирача. Такође, Јоксимовић
је нагласила да је СНС главни носилац реформског процеса који спроводи Влада Србије, као и процеса европских интеграција.
Јоксимовић је упознала саговорнике са мерама које Влада Србије примењује у решавању питања миграната. Саговорници су оценили да је укључивање младих у политички живот од велике важности за обе партије, а Јоксимовић је истакла да је Унија
младих СНС већ постала део омладине Европске народне партије.
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ЗРЕЊАНИН

ВЕСТИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ
СУБОТИЦА

Немци отварају
нова радна места
Немачка компанија „Контитек флуид Србија“ прошириће производњу и запослити, у наредне три године,
500 нових радника у Привредној зони Мали Бајмок.
Скупштина града Суботице усвојила је Елаборат о
оправданости отуђења грађевинског земљишта без
накнаде овој компанији, чиме се стварају претпоставке
за даље улагање те немачке компаније. Претходно је
један од највећих светских добављача у ауто-индустрији, компанија „Континентал“, која послује у Суботици, потписала са Владом Србије Меморандум о разумевању, што ће омогућити запошљавање нових 500
радника и инвестицију од 17 милиона евра.

Нижа цена грејања
за 12 одсто
Градско веће Града Зрењанина дало је сагласност да ЈКП
„Градска топлана“ цену даљинског грејања за варијабилни део
смањи за 11,95 одсто, што ће се примењивати од 2. октобра.
Директор „Градске топлане”, Александар Старчевић, рекао је
да је ове године снижена цена гаса, на основу чега је извршена
калкулација и поднет захтев Градском већу да се смањи цена
варијабилног дела са 6,17 динара, колико је била у прошлој грејној сезони, на 5,43 динара по киловат сату.
„Фиксни део остаје исти, а варијабилни се смањује за 11,95
процената. Тако у нову грејну сезону улазимо са ценама које су
на нивоу оних из 2013. године“, рекао је Старчевић.

НОВИ САД

Без азбестних плоча у школама
Градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, заједно са
чланом Градског већа за образовање, Владимиром Јелићем, посетио је О.Ш. „Иво Андрић” у Будисави, у чију
реконструкцију је Град уложио око 18 милиона динара за
замену крова, столарије, санитарних чворова и подлоге
на отвореном спортском игралишту.
„Приоритет градске управе је безбедност деце због чега
су уклоњене азбестне плоче које су биле потенцијална
опасност по здравље деце. То је уједно била и последња
акција тог типа, тако да више нема азбестних плоча на основним и средњим школама у Новом Саду и околини. На
реду су радови у Лединцима, где ће се градити фискултурна сала“, истакао је Јелић.

РУМА

Чеси измештају
производњу из
Словеније у Срем
Чешки инвеститори у фабрици
„Митас“ у Руми планирају проширење производње у Срему, тако што ће део производног програма из Словеније преселити овде, а до 2020. године и 1.200 радника у Руми правиће тестенине у новој фабрици у коју Непалци
улажу 13 милиона евра. Општинско веће Руме усвојило је Нацрт
елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без
накнаде у радној зони „Румска петља“ за „Ин конект” Нова Пазова, који је законски заступник непалске компаније „Синовејшн
груп”, чиме су створени предуслови да непалски инвеститор крене у изградњу производних погона.

БЕЧЕЈ

Канализација у четири улице
Екипе новосадског „Градитеља“ свакодневно раде како би
пре зиме поставили канализацију у четири бечејске улице, чиме
ће муке житеља са препуним септичким јамама, након више од
две и по деценије чекања и молби, постати ружна прошлост.
„Ради се у Потиској улици, затим се наставља у улицама Шандора Петефија, Незнаног јунака и Севера Ђуркића“, каже директор
ЈКП „Водоканал“, Зоран Грбић. Укупна вредност инвестиције, према његовим речима, јесте 5,6 милиона динара, а рок за завршетак
радова је крај октобра. Власници око сто домаћинстава и пре завршетка радова могу подносити захтеве за прикључак на
канализациону мрежу.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Реконструисан Услужни
центар у Градској кући

У

Градској кући грађанима је стављен на располагање реконструисани Услужни центар, уз најаву да ће већ наредне године Митровчани електронским путем, од куће, моћи да добију
скоро 90 одсто услуга градске администрације.
Начелник Градске управе за опште и заједничке
послове, Мирослав Јокић,
каже да Услужни центар
сада има 11 функционалних шалтера, а да није
повећан број запослених,
већ да су искоришћени
постојећи капацитети.
„Наредни корак је презентовање новог сајта Града који ће помоћи да Услужни центар
фунционише још боље, јер ћемо путем електронске управе још више
смањити чекање на услугу. Иначе, процена је да, сваке године, кроз
Услужни центар прође до 90.000 људи“, навео је Јокић.
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СКУПШТИНА ВОЈВОДИНЕ
Др Предраг Матејин,
шеф Посланичког клуба СНС
у Скупштини АПВ

- Пајтић у Војводини, као и у целој Србији, нема
подршку грађана, али нема довољно самокритике, ни
морала, да своје место уступи неком другом, већ ће до
краја користити све привилегије и сва средства да би
што дуже остао на власти

Испитаћемо све Пајтићеве
„капиталне пројекте”

К

ада је Бојан Пајтић прозван,
на седници Скупштине Аутономне Покрајине Војводине,
да је у току 2015. године био присутан на само две седнице Скупштине
и то на обе протоколарне, свечане, а не радне, одговорио је да има
преча посла. Правдао се да је, осим
тога што је председник покрајинске владе, он и председник ДС-а и
професор на Универзитету, и да све
те обавезе одузимају пуно времена
и снаге. Овим речима др Предраг
Матејин, шеф Посланичког клуба
СНС у Скупштини АПВ, започиње
разговор за „СНС Информатор“, одговарајући на питање како коментарише то што Пајтић жели да буде
премијер Србије, а не ради ни посао
премијера Војводине, за шта добија
велике народне паре.
- Покрајински премијер највише
времена троши на учвршћивање
сопственог положаја у својој странци. Доказ за то је и номинација за место премијера Србије. Свестан је Пајтић да
у Војводини, као и у целој Србији, нема подршку грађана
и зато не жели да се кандидује за премијера Покрајине,
али нема довољно самокритике, ни морала, да своје место
уступи неком другом, већ ће до краја користити све привилегије и сва средства која су му доступна, не би ли што
дуже остао на власти. Није му довољан новац из покрајин-

ске касе за кампању, него планира
да контролише и троши новац намењен за републичку кампању.
Каква је тренутна ситуација у
Скупштини АП Војводине? Колико је покрајински парламент под
утицајем покрајинске владе?
- Скупштина АП Војводине није
заседала од почетка јула ове године, и нема седнице на видику. Коалиција у покрајинској влади, након
реконструкције, функционише тако
да нико никоме не полаже рачуне,
нити има потребу да неке своје активности предочи Скупштини.
На које сте још афере Демократске странке указивали у Скупштини АПВ? Какво је расположење
Војвођана? Шта мисле о владавини Бојана Пајтића?
- Нова власт у Покрајини, након
избора који се приближавају, на
челу са СНС, имаће пуне руке посла
да испита одговорност Бојана Пајтића и његових сарадника и савезника, не само за Каменицу 2, него и за Развојну банку Војводине, фондове за развој и капитална
улагања, Фонд за развој нових технологија, Тесла банку и још пуно „капиталних пројеката“, који су капитални
само по количини новца грађана Војводине који је проневерен, односно новца који је завршио у џеповима људи
блиских ДС-у.

Да се утврди одговорност за махинације око Каменице 2
Посланичка група СНС у Скупштини АПВ постигла је да покрајинска
влада коначно промени услове
тендера за Каменицу 2, како би био
у складу са интересима грађана, а
не лоби група и ДС-а. Шта ће се дешавати са овим пројектом и када ће
грађани коначно моћи да се лече?
- Великим притиском посланика
СНС на посебној, тематској седници
Скупштине АПВ, у априлу 2015. године,

пројекат Каменица 2 покренут је са мртве тачке, на добробит најтежих болесника у Покрајини. Управа за капитална
улагања, по ко зна који пут, изменила је
конкурсну документацију и коначно је
изабран најповољнији понуђач. Без обзира на то што смо више пута указивали
да постоје пренета, неутрошена средства у буџету Покрајине у дупло већем
износу од потребног, на инсистирање
власти у Покрајини, грађани су задуже-

ни издавањем хартија од вредности. И
таман када смо се сви обрадовали да је
посао завршен, појавиле су се гласине о
техничкој неусаглашености и потреби
да се рокови продуже, а трошкови повећају. Остаје питање како ће ДС стотинама пацијената и њиховим породицама
оправдати нова закашњења, и да ли ће
се преиспитати нечија одговорност? Сва
је прилика да ће тај посао дочекати промену власти у Покрајини.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Горан Кнежевић,
председник ГО СНС Зрењанин

Зрењанин међу
10 најбољих
индустријских
зона у Европи

Г

оран Кнежевић, потпредседник Главног одбора СНС стању, разапет између личних интереса тадашње власти
и председник Градског одбора СНС Зрењанин, каже и потреба грађана. СНС је 2012. године преузела власт у
да Војводина има висок привредно-економски потен- Зрењанину, прекинула задуживање и све негативне послецијал и да на њеном челу морају бити људи који је воле, дице, попут отказа, стечаја предузећа и мањка инвестидобро познају и рационално сагледавају њене потребе, ција. Током три године створили смо одличну привредноослушкујући потребе грађана. Кнежевић за „СНС Инфор- економску климу, отворили многобројне погоне и врата за
матор“ каже да је уверен да ће се ситуација у Војводини велике инвеститоре који су препознали квалитет зрењадрастично променити након покрајинских избора и да ће нинске индустријске зоне. Потврда томе је признање масе Покрајина извући из тренутног сивила и Пајтићевог ре- газина „Фајненшл Тајмс“, који је Зрењанин уврстио међу
жима.
првих десет индустријских зона у Европи за инвестирање.
- Годинама уназад видимо како актуелна покрајинска Склопљени су уговори са многобројним инвеститорима,
власт води Војводину, како путем различитих фондова међу којима су српско-руска компанија „Краун“, италијанпљачка грађане и издваја минимална средства за локалне ске „Фулгар Ист“ и „Теxнноструктура“, а крајем октобра
самоуправе на чијем челу је СНС. Премијер покрајинске очекује се отварање шопинг мола „Авив парк“, што је новивладе мора да води политику пуне политичке, регионалне на за цео Средњобанатски округ. За кратко време убрзали
стабилности и економског напретка, попут оне на репу- смо реализацију најзначајнијих пројеката, попут изградње
бличком нивоу. Тек када остваримо јединствену политику постројења за пречишћавање пијаће воде, изградње обина свим нивоима, можемо рећи да Србија иде путем на- лазнице, реконструкције центра града... Значајно је смањепретка.
на стопа незапослености и отворено је много радних месКако видите то што су Бојану Пајтићу порасли апета. Организовани су 30. Дани пива, манифестација коју је,
тити, па се кандидује за премијера Србије, а ништа
према проценама ПУ Зрењанин, посетило више од 400.000
није ни умео, ни хтео да уради за грађане Војводиљуди, а целокупна добит била је четири милиона евра. Дане, већ је узимао велику плату, а није се ни појављи- кле, створили смо све оно што ДС, током своје владавине,
вао на свом радном месту?
није била способна да уради. Нисмо се водили страначким
- Мишљење о Демократској странци, па самим тим и интересима, већ бригом о грађанима, инфраструктурним
о Бојану Пајтићу, грађани су дали на
инвестицијама и отварањем радних
прошлим изборима, када се видело да
места.
је идеологија ове странке превазиђеКоји су најзначајнији пројекти
на. Исто ће се догодити и на следећим
покренути у последње три године?
покрајинским изборима, где ће ДС
- Решавање вишедеценијских продоживети дебакл. Недопустиво, нееблема, попут изградње постројења за
тички и политички некоректно је да се
пречишћавање пијаће воде, изградње
премијер покрајинске владе месецима
обилазнице и многобројних инвесШта је још потребно урадити да
не појављује на седницама Скупштине
тиција. Инвеститоре смо растеретисе покрене привреда и привуку
АПВ, да купује скупоцене аутомобиле и
ли плаћања доприноса за уређење
инвестиције у Средњи Банат?
да се годину дана не појављује на радграђевинског земљишта за произво- Наш округ је врло примамљив
ном месту. Избори у Војводини требало домаћим и страним инвеститорима,
дне погоне и складишни простор, и
би што пре да се распишу, како бисмо и 25 инвеститора тренутно послује
тако нашу индустријску зону учинили
зауставили бахаћење власти и манипу- у нашим индустријским зонама.
још примамљивијом. То примећују и
лације буџетским средствима, односно Наставићемо да пружамо олакшице
наши суграђани, што значи да власт у
потенцијалним инвеститорима и
новцем грађана.
Зрењанину доноси праве и проверене
покренућемо гране привреде које су
Колико је Зрењанин напредовао
одлуке. Када прођем центром града, по
угашене током владавине претходне
након одласка ДС-а са власти?
изразима лица и ономе што ми говоре
власти. Држаћемо се пароле СНС, да
- Средњобанатски округ, са регио- пружимо грађанима прилику да раде суграђани закључујем да Зрењанин
налним центром у Зрењанину, више од и да живе нормално од свог рада.
враћа стари сјај великог индустријског
једне деценије био је у бестежинском
града у којем живе задовољни људи.

25 инвеститора
у индустријским
зонама
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СНС ПАНОРАМА
уклањали графите, уређивали дечија и
спортска игралишта. Притекли смо у помоћ комшијама у невољи, када је, услед
хаварије на водоводним цевима, поплављено неколико локала. Акција дељења
воде на пултевима, током врелих дана,
наишла је на похвале суграђана. Активисти су обилазили грађане, разговарали
о њиховим проблемима и делили „СНС
Информатор“. Омладина је организовала
акцију испред Бановине, где су тражили
Бојана Пајтића, који ни тог дана није био
на послу, као ни већину радних дана протекле године.

46. Кучево

Нови спортски терен
Државни секретар, Предраг Перуничић, и председник Општине Кучево, Новица Јаношевић, свечано су пустили у
функцију нови вишенаменски спортски
терен, изграђен средствима Министарства и Општине. Одржан је 24. Фестивал
етнолошког филма. Заједничким напорима општина Кучево и Жагубица, урађен
је макадамски пут између Церемошње и
Осанице, а следи и асфалтирање. У организацији Центра за културу „Вељко Дугошевић“, а под покровитељством Општине,
одржан је десети Фестивал „Труба Мирослава Матушића“. У организацији Општине, ПУ Пожаревац и Полицијске станице
Кучево, одржана је едукација на тему насиља у породици. Мештани засеока Старо село у насељу Турија, организовали су
акцију уређења пута до својих кућа. О.Ш.
„Угрин Бранковић“ у Кучеву дочекала је
нову школску годину са окреченим учионицама, ходницима и кабинетима, новим
клупама и столицама. Завршена је армиранобетонска плоча на мосту у Шевичкој
Нересници, а извођач радова била је Дирекција за изградњу и развој.

47. Пирот

Манифестација „Сви смо једнаки“
Савет за националне мањине Повереништва СНС Пирот, у дворишту вртића
„Пралипе“, организовао је културно
уметничку манифестацију „Сви смо једнаки“, посвећену Ромима. Организатори
су били Данијела Младеновић, координатор Савета за националне мањине,
и Војислав Милошевић, члан Повере-

Нови Сад
ништва ОО СНС. На манифестацији су
представљени трубачки оркестри, традиционална ромска музика, фолклор и
модерне игре. Гости су нам биле колеге
из ОО СНС Бела Паланка, Марија Бошковић и Златан Селимовић, са фолклорним
ансамблом ромских малишана.

48. Оџаци

Помоћ за ђаке
Стигла су још четири нова минибуса
која ће од септембра, поред осам минибусева које је локална самоуправа раније набавила, бити укључена у превоз
средњошколаца. ЈП Дирекција за изградњу реконструише коловоз, паркинг
и тротоар у делу улице Јурија Гагарина.
Одборници СО Оџаци усвојили су ребаланс буџета за 2015. чиме су обезбеђена
средства за набавку камиона за отпадне
воде и кипера за опремање зимске службе. Одељење за друштвене делатности
расписало је оглас за доделу повластица на месечне карте редовних ученика
средњих школа. Обезбеђени су ужина,
школски прибор и уџбеници за ромску децу, од петог до осмог разреда. МЗ
Оџаци обезбедила је 30 нових клупа, а
пројекат су подржали Форум жена СНС
и активисти МО Оџаци, у вишедневним
акцијама. Савет МЗ Оџаци обезбедио је
35 комплета школског прибора за ученике основних школа чији родитељи
имају слабија материјална примања.
Чланице Форума жена организовале су
прикупљање школског прибора и сакупиле 70 комплета за децу којој је оваква
помоћ потребна. Активисти МО Српски
Милетић старим суграђанима поделили
су 30 пакета хране, а сваког викенда организују акције уређења села. У сличним
акцијама опробали су се и активисти МО
Бaчки Брестовац. Сеоска слава у Каравукову обележена је целодневним културно-забавним и спортским програмом. Дечији фестивал фолклора организован је у
Бачком Грачацу, а у Раткову је одржана
41. Гитаријада.

49. Сремска Митровица

Ултразвук за Дом здравља
Град Сремска Митровица учествовао
је у организацији централне државне манифестације обележавања Дана сећања

Оџаци

на страдање и прогон Срба, која је одржана у Сремској Рачи. Обновљен је објекат вртића у МЗ Бешеново. Одржан је 12.
Међународни фестивал фолклора „Срем
фолк фест“, на коме је учествовало 16
ансамбала из 12 земаља. Градска управа
покренула је акцију Прво колективно венчање. Дом здравља набавио је ултразвук
вредан 3,8 милиона динара за потребе
Службе за здравствену заштиту жена.
Градска управа за образовање, у сарадњи
са Полицијском управом, Центром за социјални рад и директорима основних и
средњих школа, покренула је акцију за
унапређење безбедности у школама. За
уређење центра МЗ Лаћарак, из градског
буџета издвојено је 19 милиона динара.
Под покровитељством Градске управе за
културу, спорт и омладину, организована је манифестација Лето на Сави, где је
учествовало више од 10.000 такмичара.
У Градској кући организован је испраћај
Драгане Томашевић, капитена Атлетске
репрезентације Србије, на Светско првенство у Пекингу.

50. Прибој

Рампа за инвалиде
Општина Прибој финансирала је изградњу прилазне рампе за инвалиде на
улазу у Полицијску станицу, а обезбеђено је и паркинг место. Откако је формиран Савет за безбедност саобраћаја у
Прибоју, постављено је шест лежећих полицајаца, седам саобраћајних огледала,
звучне вибро траке код основних школа
и катадиоптери на мостовима. Заједничким деловањем Савета и Дирекције за
изградњу, постављене су још четири надстрешнице на аутобуским стајалиштима
и заштитне одбојне ограде на ризичним
деоницама. Завршава се реконструкција
дечијег одмаралишта у Сутомору, капацитета 60 лежајева, а радови на екстеријеру планирани су за следећу годину.
„Одмаралиште ће бесплатно користити
деца слабијег материјалног стања и деца
са посебним потребама, а боравак ће за
друге кориснике бити по најнижим ценама“, каже Лазар Рвовић, председник
Општине Прибој. Потписани су уговори
са преосталим предузетницима који су
на конкурсу општинског Фонда за раз-
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Књажевац
вој добили бесповратна средства за отварање нових радних места и куповину
опреме. Обновљен је кошаркашки терен
у Прибојској Бањи.

51. Зрењанин

Уређење пешачког моста
Градоначелник Зрењанина, Чедомир
Јањић, угостио је амбасадоре Турске,
Мехмета Кемала Бозаја, и Азербејџана,
Елдара Хасанова, и разговарао о могућностима улагања у зрењанинску индустријску зону. ГО СНС Зрењанин организовао је уређење пешачког моста, кречење
ограде и уклањање графита, како би мост
био лепши током привредно-туристичке
манифестације Дани пива.

52. Аранђеловац

Опрема за здравствене установе
Компаније из Аранђеловца, у сарадњи
са Саветом за здравство ОО СНС Аранђеловац, донирале су инструменте и материјал за санацију и обнову објеката у
здравственим установама, у вредности
од неколико десетина хиљада евра. Дом
здравља обезбедио је бесплатне прегледе за дијагностиковање карцинома
материце и простате, са или без оверених здравствених књижица. Општинска
делегација боравила је у Птују, поводом
прославе Дана града, и договорила,
поред социјалног и спортског повезивања, и оснаживање привредних односа. Завршава се обнова цркве брвнаре
у МЗ Даросава, која је тешко оштећена
у невремену 2014. године, а средства
су обезбедили Министарство културе и
Општина. Реконструише се павиљон у
парку Буковичке Бање, саграђен 1907.
изнад извора минералне воде „Књаз
Милош“, захваљујући сарадњи Општине, надлежних министарстава и Владе
Краљевине Норвешке.

53. Бољевац

Програм стручне праксе
Наставља се са уређењем села у нашој
Општини, насипани су атарски путеви
у Мирову, Јабланици, Рујишту и Подгорцу, чишћени су канали и уклањано
је растиње поред пута. Подељено је 78
тона сточне хране за 243 пољопривредна произвођача који су претрпели штету због поплава. Локална самоуправа
планирала је програм стручне пракса за
15-так лица са шестим степеном стручне
спреме, са евиденције НСЗ у Бољевцу.
Тиме би се образовани, млади људи без
радног искуства оспособили за рад у

Лозница

струци и стекли услов за полагање државног испита.

54. Тител

Нови кеј на Тиси
Започело је уређење обале и приобаља
Тисе, а план општинских челника усмерен
је на развој етно и наутичког туризма.
Ради се паркинг за аутобусе на централном делу кеја, а низводно ничу терени
за кошарку, одбојку и тенис. „Желимо
да искористимо Тису, која је међународни пловни пут, а на чијем већем делу
приобаља имамо нетакнуту природу, и
јединствени Тителски брег, заштићени
резерват природе. Њихов спој нуди разне
садржаје, од параглајдинга до сеоског и
наутичког туризма“, каже Драган Божић,
председник Општине.

55. Александровац

Разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Александровац разговарали су са грађанима, на пултевима
у центру града и делили флајере са информацијама о нашем раду, и раду Владе
Србије.

56. Лозница

Обилазак МО и јачање Странке
Завршним скупом, у великој сали Градске управе, коме су присуствовали чланови пет градских МО, завршен је обилазак
месних одбора, који је пре седам недеља
започео Видоје Петровић, повереник ГО
СНС Лозница. Повереник је позвао све
да дају снажну подршку председнику
Странке, Александру Вучићу, и поручио
да му је жеља да, заједно са људима који
су део СНС тима у Лозници, направи најбољи напредњачки одбор у Србији. Повереник Петровић истакао је да свако ко
жели да се бори за идеје и програм СНС,
има место у Странци, али да ће одлучно спречити сваки покушај коришћења
Странке за личне интересе. Циљ обилазака месних одбора јесте стварање чврсте и јединствене страначке структуре,
која ће изнедрити стручне и честите
људе, спремне да се боре за напредак
Лознице и Србије.

57. Љубовија

Асфалтирање путева
Асфалтиран је пут од Савковића до
Разбојишта (три километра) и од Цапарића до Леовића (1,2 километра). Завршена је припрема на старом путу, у дужини од једног километра, и путни правац
Грабовица-манастир Свете Тројице (0,7

километара), чиме ће се саставити магистрални пут са манастиром. Планира се
асфалтирање путних праваца, у дужини
од једног километра, за Оровичку планину, Горњу Оровицу, Грчић, Лукића брдо,
Алин грм, Арсеновиће, Рујевац и Немчевић. Јавно предузеће „Љубовија“ изводи
припремне радове, а асфалтираће ПЗП
Ваљево.

58. Уб

Нова зграда полицијске станице
Отворена је нова зграда полицијске
станице у Убу, а почетку рада присуствовао је министар Небојша Стефановић.
Покренута је производња брикета у халама некадашњег ПП „Рад“, а брикети
ће се производити и у халама предузећа
„Термоелектро“. Министарка Михајловић обишла је радове у Стубленици, на
Коридору 11. За 28 интерно расељених и
сиромашних породица, Општина Уб је на
Сандића имању обезбедила грађевинско
земљиште, где ће се градити девет монтажних кућа и стамбена зграда. У центру
Јошеве гради се спортски терен. Уређује
се корито реке Грачице, на најкритичнијој деоници, у дужини од пет километара. Завршава се реконструкција улице
Славољуба Миливојевића, коју финансира локална самоуправа. Становници
улица Мајског уранка и Осме црногорске
коначно ће добити асфалт. Реконструисана је нисконапонска мрежа у Памбуковици, а започета је изградња трафостанице
од 110 киловолти, вредности од 300 милиона динара, у Убу. Боравак за децу са
посебним потребама ускоро добија нове
просторије. Завршена је реконструкција
крова ПУ Уб, а вртић добија нову фасаду
и котларницу.

59. Kњажевац

Подршка женском предузетништву
Потпредседница Главног одбора СНС,
Зорана Михајловић, посетила је наш ОО
и пружила подршку новом општинском
одбору и поверенику Мирољубу Михајловићу. У срдачном сусрету, гошћа је
упозната са локалним проблемима којих,
нажалост, има много, јер се тренутна
општинска власт понаша бахато и неодговорно према грађанима, неконтролисано
трошећи буџетски новац. Потпредседница Михајловић посетила је и предузеће
„Пластомет“, које израђује пластичне делове за обућарску индустрију, на чијем
челу је жена и пружила подршку женском
предузетништву.

Александровац
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60. Земун

Уређење Земунског кеја

Н

а иницијативу Општине Земун и грађана, почело је уређење
Земунског кеја и прилаза плажи Лидо. У циљу промовисања
одговорног односа према природним вредностима, Општина
је организовала бесплатне пешачке туре на заштићеном природном
добру – Великом ратном острву. Под покровитељством Општине, а у
организацији Европског центра “Дунав” одржано је треће традиционално такмичење ”Земунска бућка 2015”. Општина Земун подржала је
пројекат везан за инклузивни центар „Место сусрета” за подршку деци
и породици у Земун Пољу, чији је оснивач удружење грађана „Ево
рука“, на основу јавног конкурса за финансирање и суфинансирање
програма и пројеката удружења из буџета ГО Земун за 2015. годину.
Обележили смо Светску недељу дојења уз програм „Посао и дојење
иду заједно” и Дан рода војне авијације у башти Дома ваздухопловства Команде РВ и ПВО. Општина ће се укључити у реализацију традиционалне „We run Belgrade” трке. Уручене су награде најбољем полицајцу и ватрогасцу за јул 2015. Деца из Батајнице, игром и дружењем

са мађионичарем и учешћем у еколошкој радионици, обележила су
почетак уређења игралишта у Улици краља Уроша. Уређена је зелена површина у центру Земун Поља. У току су радови на измуљавању,
реконструкцији и крчењу шибља и растиња на запушеним деоницама
10 километара канала, на потезу од Шангаја до Бусија. Пред почетак
школске године, на иницијативу Општине, JКП “Београд пут” је испред
О.Ш. “Бошко Палковљевић Пинки” у Батајници започело фарбање хоризонталне сигнализације.
У знак сећања на страдале суграђане, Јевреје који су 1942. године
сточним вагонима депортовани у Јасеновац и Стару Градишку, положени су венци на меморијални споменик на Јеврејском гробљу у Земуну. У част погинулим српским борцима, на православном делу земунског гробља подигнут је крст са уклесаним именима и посветом
”Палим борцима за ослобођење и уједињење 1914-1918. „Као и увек,
подела новог броја „СНС Информатора“ и дружење СНС активиста са
грађанима није изостало ни овог пута у Земуну.

Активисти ОО СНС Земун у акцији поделе
„СНС Информатора” грађанима

Радови на сваком кораку

61. Вождовац

Ново лице Улице војводе Степе
Улица војводе Степе свечано је отворена
за саобраћај, док је на раскрсници Пере Велимировића и Борске улице откривена табла са
називом улице Бахтијара Вагабзадеа. У насељу
Тимочки пут започето је постављање водоводних цеви и изградња водоводне мреже, а у
насељу Кумодраж 1, у Трешњиној улици, бетониране су стазе. Санирају се дворишне ограде
у основним школама и тоалети у вртићима, а
Општина је, и ове године, обезбедила ранчеве и пернице за све вождовачке прваке. Другу
годину за редом, у сарадњи са Фудбалским савезом Београда, одржан је „Трофеј Вождовца“.
Уручено је признање Растку Поповићу (12) за
резулатате из математике, физике и информатике. Трибина о пчеларству одржана је у МЗ Кумодраж, док је поводом Светског дана младих
одржана трибина о положају младих на Вождовцу. Истим поводом, Унија младих и Савет за
социјална питања ОО СНС Вождовац организовали су трибину „Сви смо ми једнаки“, како

би младе упознали са свакодневним проблемима особа са инвалидитетом, У сарадњи Савета
за привреду ОО СНС Вождовац и Регионалне
агенције за развој и европске интеграције, одржан је округли сто „Пројекат подршке развоју
конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга кроз доделу
бесповратних средстава и програм подршке
развоју женског предузетништва“. Aктивисти
МО Јајинци организовали су акцију проширења
и уређења паркинга у Јајинцима, док су активисти МО Кумодраж село поставили надстрешницу са клупама испред амбуланте. Постављене су бетонске плоче у Улици топола, уређен је
прилаз цркви и простор испред кумодрашког
гробља, a у сарадњи са Саветом за пољопривреду, уређена je и зелена површина.

за коју је слуха имао само ОО СНС Врачар. Постављeне су нове клупе, клацкалице и љуљашке, док су из безбедносних разлога посечена
стабла. На иницијативу грађана Мачванске
улице, бензинска станица у тој улици биће
уклоњена почетком новембра, а део улице добиће и парк. Грађани Врачара предали су петицију и, уз подршку ОО СНС Врачар, реговали
су челници Скупштине града тако да један део
ове улице сада носи име Моме Капора, а ускоро
ће се и лик писца наћи у новоизграђеном парку.
Наши активисти, уз помоћ ЈКП Зеленило и Чистоћа, уредили су неколико зелених површина.
У Улици кнегиње Зорке посечено је растиње и
постављене су клупе и ђубријера, а очишћена је
и Хаџи Милентијева улица. Становници Скерлићеве добили су три нове ђубријере.

Уређење паркића и зелених површина
Још један дечији парк на Врачару добио је
све што је неопходно како би малишани у Јужном булевару могли безбедно и сигурно да се
играју. Парк је уређен на иницијативу грађана,

Првојавно-приватно партнерство
Општина Гроцка је прва општина Града Београда која је приступила решавању деценијског
комуналног проблема прикупљања и транспорта отпада, и принципом јавно-приватног

62. Врачар

63. Гроцка
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партнерства, потписала уговор са италијанском фирмом „Магип“. Омладинскo удружењe
из Гроцке „Реално размишљање“, уз подршку
Канцеларије за младе Гроцка, започело је изградњу прве трим стазе у Општини, у дворишту Средње школе. Акцији су се прикључили
и омладинци МО Гроцка, који су помогли да се
стаза што пре заврши. Отворене су традиционалне 48. Грочанске свечаности. Уз подршку
ОО СНС Гроцка, обезбеђен је гребани асфалт
за насипање 400 метара крака Немањине улице у Умчарима, међу мештанима познатијег
као Пут за Војиновиће, који се обнавља после
више од три деценије и који ће олакшати прилаз приватним кућама преко 20 домаћинстава.
Улице Јужни булевар и Пролетерских бригада у
Калуђерици биће насуте струганим асфалтом у
дужини од 200 метара, у сарадњи са мештанима који су обезбедили механизацију за ове радове. Заменица председника Градске општине
Гроцка, Јасмина Мандић, посетила је Центар за
заштиту одојчади, деце и омладине у Звечанској улици и донирала воће, играчке, мајице и
качкете. Овакав вид хуманитарних акција, ГО
Гроцка организује већ три године.

64. Сурчин

Реконструкција паркића, фарбање
ограде моста
Активисти ОО СНС Сурчин обезбедили
су два нова сет топ бокса за социјално најугроженије суграђане, офарбали су ограду на
мосту код уласка у Јаково, бетонирали прилаз
дечијем парку у Прогару, реконструисали паркић у Петровчићу, покосили траву око новог
Дома здравља у Сурчину. Такође, подржали
су манифестације у Наутичком селу „Бисер“ у
Бољевцима, Национални шампионат у Џет скију, Бојчинско културно лето, Фијакеријаду у
Јакову и Грочанске дане. У Бечмену су уручене

Нови Београд

Врачар
захвалнице добровољним даваоцима крви, новорођене бебе добиле су пакете пелена, а наша
екипа учествовала је и на Меморијалном турниру. На иницијативу грађана Сурчина, измештено је аутобуско стајалиште у Војвођанској
улици и постављене су две табле са називима
улица.

65. Стари град

Обнова школе „Иван Горан Ковачић“
Лука Петровић, председник ОО СНС Стари
град, је, као директор Агенције за инвестиције и
становање, обишао, са градским менаџером Гораном Весићем, О.Ш. „Иван Горан Ковачић“, у којој су
реконструисани ходници, учионице, фискултурна
сала и двориште. Чланови Савета за здравство давали су савете грађанима у вези са проблемима услед високог крвног притиска и дијабетеса. Сваког
викенда, омладина ОО СНС Стари град разговара
са грађанима на штандовима.

66. Сопот

Решавање проблема у МЗ Губеревац
Челници Града Београда посетили су МЗ Губеревац и разговарали о изградњи пута који
треба да повеже Губеревац са Ибарском магистралом, водоснабдевањуи клизиштима. За
Космајску улицу, из буџета Града, извојено је
7,4 милиона динара. До краја године биће реконструисано још девет улица на територији
Општине Сопот, а проблем водоснабдевања
биће решен на пролеће 2016. године, прикључивањем на барајевски подсистем.

67. Лазаревац

Асфалтирање путева
Асфалтирани су путеви у МЗ Јунковац, у дужини од 450 метара, МЗ Крушевица, у дужини
од 1.050 метара, а у МЗ Душан Петровић Шане
асфалт је добила улица Бранка Пешића. Настављена је изградња канализације у улици Проте

Лазаревац

Чеде у МЗ Шопић, а у току су радови на путу
Лазаревац-Крушевица-Аранђеловац. У организацији омладине ОО СНС Лазаревац, уређен је
терен у МЗ 19. септембар.

68. Младеновац

Уређење прилаза гробљу
Активисти ОО СНС Младеновац организовали су крчење растиња дуж атарског пута до
сеоског гробља, очистили су коров, покосили
траву, посекли стара стабла, уредили гробље
и очистили га од смећа. На предлог МО 25.
Мај, покренута је иницијатива за постављање
лежећег полицајца у улици Михаила Миловановића. Одоборник СНС у СГ Београда, Горан
Спасојевић, примаће сваког петка грађане
Младеновца који имају комуналне или друге
проблеме, у згради Општине, од 10 до 12 сати.

69. Нови Београд

Радови у Виноградарској улици
На иницијативу ОО СНС Нови Београд и МО
Ледине, почела је реконструкција Виноградске улице. Рок за извођење радова је 90 дана,
а пројекат финансира Град Београд. Ради се
асфалтирање коловоза, изградња канализационе мреже, тротоара са расветом и чишћење
канала. Др Небојша Стефановић, Горан Весић,
др Милинко Величковић, председник нашег
ОО, др Јовица Васиљевић, потпредседник ОО,
чланови Градског већа и други градски функционери обишли су радове и разговарали са
грађанима Виноградске улице. Стефановић је
истакао да ће се реконструкцијом побољшати
и безбедност у саобраћају.

70. Обреновац

Изградња канализације, санација
топловода
Одржан је фестивал народног стваралаштва
и фолклорне традиције „Међународни сусре-

Обреновац
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ГРАД БЕОГРАД
СНС ПАНОРАМА
Палилула
ти“. Отворена је мобилна стоматолошка амбуланта у Малој Моштаници. Приводи се крају
изградња канализације у Кртинској и Уровцима, као и санација топловода. Уклоњено 1.000
тона отпада из круга фабрике „Прва искра“.
Екипе ЈКП „Београд пута“ асфалтирају путеве
на више локација у Општини Обреновац.

71. Палилула
Нове светиљке у Роспи Ћуприји
Омладина ОО СНС Палилула организовала
је дружење на Ади Циганлији. На инцијативу
житеља Ковилова, активисти МО Ковилово,
организовали су чишћења свог насеља. ЈКП
Градска чистоћа, на иницијативу Одборничке
групе СНС у СГ Београда, изашла је у сусрет
захтевима грађана, и очистила насеље Сланци
и улицу која води до манастира Свети Стефан.
Челници Града обишли су Карабурму и разговарали са становницима о проблемима. На
иницијативу грађана, у сарадњи са ЈКП Јавно
осветљење, постављено је 28 светиљки у ули-

цама Драгиње Адамовић, Дрварске чесме и
Сестара Јанковић у насељу Роспи Ћуприја, на
потезу од једног километра. Такође, светиљке
су постављене и у Личкој улици у Овчи и парку
у Jастребачкој улици на Карабурми. Скинут је
стари и постављен нови асфалт у улици Станоја
Главаша. У плану је скидање старог асфалта у
улици Хусински рудари, као и асфалтирање деонице Овчанског пута и чишћење запуштених
одводних канала.

72. Раковица

Одржана обећања
На иницијативу Општине Раковица, у Пландишкој улици у Реснику пет домаћинстава
прикључено је на канализациону мрежу. Ова
домаћинства посетили су Милосав Миличковић, за време чијег мандата председника
Општине је и почело решавање овог проблема, и актуелни председник Општине, Владан Коцић, који је пројекат довео до краја.
Раковички напредњаци уредили су парк на

Раковица
Канаревом брду, а у парку у улици Сретена
Младеновића Мике офарбали су мобилијар,
испразнили ђубријере и очистили зелену
површину. У насељу Кнежевац уређен је потходник у улици Славка Родића и зелена површина око њега, а прекречени су графити и
постављено је осветљење. Вредни напредњаци офарбали су и ограде мостова у Борској и
Улици ослобођења. Савет за пољопривреду
обезбедио је до краја лета бесплатне карте за
посете Београдском зоолошком врту. На иницијативу Општине, реконструисане су улице
Ивана Мичурина, део Борске, Рељковићева и
Велизара Станковића. Нова расвета урађена
је у улицама Патријарха Димитрија, Миљаковачкој, Миљаковачким ливадама, Чајничкој,
Опленачкој и Пере Велимировића. У Борској
улици, код броја 84, уређен је тротоар, чиме
је испуњено обећање дато у јуну, на састанку
градских челника, директора ЈКП и представника локалне самоуправе са представницима
скупштина станара.

73. Барајево

Са грађанима
Великог Борка
На иницијативу народног посланика Владимира Петковића, градски менаџер Горан Весић, са директором Дирекције за путеве, Славишом Живковићем, секретаром Секретаријата за саобраћај, Душаном Рафаиловићем,
и чланом Градског већа, Стевом Марушићем, посетио је насеље Велики
Борак, поводом почетка асфалтирања улице Костадина Богдановића, у
дужини од 400 метара. Они су одговарали на питања грађана, а затим су
обишли и школу у Великом Борку, која је у изузетно лошем стању, као и
породицу Томић, истакнуте пољопривреднике из наше Општине.

74. Звездара

Реконструкција паркића
На иницијативу грађана и подршку ОО СНС Звездара, реконструисана су два паркића у Миријеву, у улицама Мирослава Крлеже и
Косте Нађа, а после десет година постављена је улична расвета у
улици Руди Чајавеца и започета реконструкција коловоза. Источна
капија Београда, после више од 15 година, добила је аутобуско
стајалиште са надстрешницом, “лежеће полицајце” и освежене
пешачке прелазе. На Коњарнику су постављени кошеви на терену
у улици Олге Алкалај. Акција ОО СНС Звездара „Добар комшија”,
у којој прекречавамо графите и уређујемо зелене површине,
спроведена је у Петраркиној улици, Миријевском венцу, Улици
витезова Карађорђеве звезде, Вељка Дугошевића, Булевару краља

Александра, Устаничкој 244а, насељима Рудо и Медаковић, а на
Коњарнику је цео кварт добио уређене фасаде и паркове. Звездару
је посетио градоначелник Синиша Мали, кога су грађани Великог
Мокрог Луга упознали са комуналним проблемима и стањем у
О.Ш. „Владимир Петковић Дис“. Градски менаџер Горан Весић и
члан Већа Александар Марковић обишли су Рудо и разговарали
са грађанима о њиховим свакодневним проблемима, а Весић је
свечано отворио реконструисани паркић у миријевској улици Косте
Нађа, присуствовао почетку радова у улици Раде Кондића у Малом
Мокром Лугу и обишао завршне радове на комплетној реконструкцији О.Ш. „Иван Горан Ковачић“.
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Јасна Аврамовић,
градоначелница Смедерева

Грађани
одлично
знају колико
ко ради
Ј

асна Аврамовић, градоначелница Смедерева, једина
је жена на позицији градоначелника у Србији. Бити на
челу једног великог града, према њеним речима, јесте велика одговорност.
- Стално се преиспитујем колико сам у томе успешна.
Као лекар, верујем да је женска природа прагматичнија
и да су жене упорније и вредније. И као што видите, то
се доказује од избора до избора. Није лако бавити се
политиком. Политика данас у Србији поставља другачије критеријуме у односу на оне који су владали до пре
неку годину. Тражи се, пре свега, образовање и стручност, али и доза луцидности и много, много храбрости.
Грађани одлично виде какав је ко и то јасно показују на
изборима. Не верујем у забављаче у политици и приучене кадрове. Верујем једино у оно што је опипљиво, а то
су резултати.
Које су предности тога што сте жена – градоначелник? Да ли можда лакше и брже решавате неке
проблеме него Ваше мушке колеге, или је то, ипак,
индивидуално?
- Успех је једино мерило рада и годинама се тога придржавам. Немам радно време, као и многи у СНС, радим
и по двадесет сати дневно, а грађани на изборима показују шта о томе мисле. Бирачи не дају олако свој глас. До-

бро сарађујем са колегама градоначелницима, често ме у
шали питају у чему је тајна мог успеха. Предрасуда према
мени нема и сви знају да сам јака жена.
Како се СНС односи према питању родне равноправности и постављању жена на високе функције?
- Положај жене најпре можемо посматрати кроз економску еманципацију, а затим можемо очекивати и политички ангажман и позицију на власти. Сматрам да се
подразумевају једнака права и слободе, поштовање и
уважавање. Када је реч о укључивању жена у политички
живот, у последње три године, од како је СНС стожер
власти, Србија може да се похвали великим бројем жена
на кључним политичким позицијама.
На шта сте најпоноснији од онога шта је урађено у
Смедереву од кад сте Ви на челу града?
- У Смедереву се већ боље живи. Истраживања показују да је Смедерево по стандарду пети град у Србији, на
шта сам веома поносна. Железара ради, и то је за нас питање свих питања. Привредно индустријски потенцијал
максимално је искоришћен. Имамо добар амбијент за
улагање, у наш град су многи инвестирали и многи желе
да инвестирају, чиме се отварају нова радна места. Мој
мото, који стално истичем сарадницима, јесте да посла
мора да буде за све.

Наставићемо да
подижемо наш град
Који су Вам планови за наредни период?
- Како је Блох рекао, оно што не урадиш, увек је важније од онога што си урадио. Планови су да се уради све што је неопходно да
би се у Смедереву боље живело. Наставићемо да подижемо град
у индустријском и привредном смислу, да пружамо логистичку
подршку будућим инвеститорима и да запошљавамо људе.

ВЕСТИ
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БЕОГРАД

Свечана примопредаја нових аутобуса испред Скупштине Београда

Икарбус испоручио првих 10 аутобуса
П

ремијер Aлександар Вучић, заједно са градоначелником
Београда, Синишом Малим, присуствовао је примопредаји
10 нових нископодних аутобуса, произведених у „Икарбусу“,
Градском саобраћајном предузећу „Београд“.
„Ово је показатељ да Србија може озбиљно да развија своју

индустрију и да буде конкурентна у свету, и ово је првих
10 аутобуса које је „Икарбус“ направио у кооперацији са
„Мерцедесом“. До краја ове године биће испоручено још 20, а
до краја следеће године чак 80 модерних аутобуса“, рекао је
премијер.

ДРУЖЕТИЋ

Нови мостови
преко Тамнаве
и Уба

П

ремијер Србије, Александар Вучић, отворио је у селу Љутице, код Коцељеве, обновљени мост на реци Тамнави,
који је потпуно порушен у прошлогодишњим
мајским поплавама. Отворен је и обновљени
мост у селу Дружетић на реци Уб.
Отварању моста присуствовали су и
министарка Зорана Михајловић и в.д. директора „Путева Србије“ Зоран Дробњак,
Верољуб Матић, председник СО Коцеље-

Славко Милојевић захваљује се премијеру на испуњеном обећању
ва, али и велики број мештана Љутице и
околних села. Уз бетонски мост, широк
осам и дуг 19 метара, урађено је и 500 метара асфалта до регионалног пута.
Отварањем обновљеног моста и у селу
Дружетић, на реци Уб, испуњена је жеља
мештанина Славка Милојевића који се
пролетос са том молбом обратио премијеру Вучићу.
„Захваљујем Вам се у име народа Дру-

жетића што сте нам пут и мост урадили“,
рекао је Милојевић.
„Када су економски показатељи добри,
онда могу да се раде путеви и да се улаже у производњу“, истакао је премијер и
обећао да ће се у Дружетићу, где ће ове
године пољопривредници осушити 100
тона шљива, држава следеће године урадити два километра асфалта и уредити
корито Уба.

СЕНТА

Пуштен у рад погон
фабрике „Тиса аутомотив”
Нови погон фабрике „Тиса аутомотив”, која производи електричне каблове за аутомобилску индустрију, свечано је пуштен у рад у
Сенти. Отварању су присуствовали премијер Александар Вучић и
мађарски министар спољних послова и трговине, Петер Сијарто.
Фабрика је почела са пробним радом тачно пре годину дана, а
у њој је тренутно 490 радника, од којих 310 стално запослених
и 180 на обуци. Планира се да до маја следеће године фабрика
има укупно 800, а до краја 2016. године чак 1.000 радника, што
је веома значајно за мештане Сенте и околних насеља.
Премијер Вучић и Петер Сијарто, мађарски
министар спољних послова
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ПАНЧЕВО

„Транснафта”
помаже мигрантима
ЗРЕЊАНИН

Радно ангажовање особа
са инвалидитетом

У сарадњи са Привредном комором Србије, запослени у Јавном предузећу „Транснафта“, на челу
са в.д. директором, Томиславом Бастом, и новинарком Јадранком Јевтић, помогли су мигрантима
који пролазе и задржавају се у Србији. Запослени
су прикупили и предали Привредној комори Србије
велике количине пелена за бебе, влажних марамица
и хигијенских средстава.

НОВИ САД

Грађевински материјал
за избеглице

У зрењанинској Градској кући потписани су уговори
између градских власти и 45 особа са инвалидитетом,
којима је предвиђено њихово радно ангажовање на јавним радовима на територији Града Зрењанина. Посао су
добиле особе са евиденције Националне службе за запошљавање, 23 особе са инвалидитетом обављаће јавне
радове у самом граду, а 22 у насељеним местима на територији Града. Они ће обилазити домаћинства како би се
дошло до тачних података о броју и структури породица
које су у стању социјалне потребе.

БЕЗБЕДНОСТ
ОЏАЦИ

Акција Форума жена СНС
Неко те воли – вози пажљиво
Чланице Форума
жена ОО СНС Оџаци организовале су
акцију „Неко те воли
– вози пажљиво“, и
тако се придружиле
кампањи за смањење
броја саобраћајних
незгода у Србији. Активисткиње из Оџака
поставиле су штанд у
центру места и грађанима делиле флајере са поруком кампање,
како би скренуле пажњу јавности на стравичне последице саобраћајних незгода.
„Безбедност у саобраћају тема је у свим земљама света, и
понекад само најстрашнији догађаји могу да нас освесте и натерају да се придржавамо правила, што би, иначе, увек требало
имати на уму. Посебна пажња мора да се
посвети безбедности
у саобраћају у близини школа“, рекла
је Весна Миљковић,
председница Форума
жена ОО СНС Оџаци,
и сличне акције најавила у свим местима
Општине Оџаци.

Г

радоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, доделио је уговоре за бесповратну једнократну помоћ, у виду грађевинског материјала, интерно расељеним лицима и избеглицама на
територији Новог Сада, ради побољшања услова становања.
Потписано је 17 уговора, за које је из буџета Града издвојено
5,5 милиона динара.
„Помоћ за избегле и расељене обезбедили смо уз велику
подршку Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије и Градске управе за социјалну и дечију заштиту. Грађевински материјал многима ће олакшати завршетак изградње
породичних домова, а ми ћемо упоредо, као и до сад, бити
посвећени решавању инфраструктурних проблема у приградским насељима, јер тежимо да на целој територији града имамо исте услове за живот“, рекао је градоначелник Вучевић.

КАЊИЖА
Премијер Србије, Александар Вучић, обишао је, заједно са
министарком за европске интеграције немачке покрајине Баварске,
Беатом Мерк, Прихватни центар за мигранте у Кањижи, одакле је
поручио да Србија неће да затвара своје границе за мигранте и да је
потребно да ЕУ пронађе свеобухватно решење за овај проблем.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
СМЕДЕРЕВО
Овогодишњу
Смедеревску јесен,
највећу привреднотуристичку
манифестацију
у Подунавском
управном округу,
посетио је премијер
Александар Вучић,
који се и сам латио
виноградарског
посла и помогао у
берби грожђа.

БЕОГРАД
СУБОТИЦА
Српски премијер Александар Вучић и извршни потпредседник
„Сваровски профешнал“, Таро Нордхајдер, отворили су нови
производни погон компаније „Сваровски“. Премијер је поручио
да је улагање Владе у ту фабрику од 2,75 милиона евра, улагање
у будућност Суботице и свих наших грађана.

Председник Владе, Александар Вучић, угостио је прослављеног
диригента, Зубина Мехту, након чега је присуствовао почетку
генералне пробе Београдске филхармоније, уочи гала концерта.
Премијер је најавио изградњу нове концертне дворане у Београду,
највеће у региону, са 1.500 места и најбољом акустиком.

Најбољи српски кошаркаши боравили су у
посети Влади и премијеру Вучићу, који им је
поручио да не тугују због четвртог места на
првенству Европе у Француској и честитао им
због начина на који су представљали Србију.

Атлетичарка
Ивана
Шпановић још
једном је била
гошћа српског
премијера,
након освајања
бронзане
медаље у
скоку у даљ
на Светском
првенству у
атлетици у
Пекингу.

