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УВОДНИК

Драги пријатељи,

И

за нас је важна година рада и труда за нашу
Србију и још значајнији датум - 14. децембар
2015. године, за који слободно можемо да кажемо
да је можда и најреволуционарнији датум у новијој
српској историји.
Европа је, управо тог дана, престала, у Србији, да
буде сан. И Србија је, после 200 година лутања,
стигла тамо где јој и јесте место. У Европу.
Али, сад нема стајања, нити опуштања. Морамо да
наставимо са реформама које, на сву срећу, више
нису питање искључиво економског опстанка, већ
питање наставка убрзаног развоја, који ће нам
омогућити да стигнемо државе које су нам далеко
одмакле, док смо ми стајали у месту или назадовали.
Наш циљ је да наставимо вредно да радимо и да им
се приближавамо. И бићемо све ближи том модерном, развијеном и уређеном свету са
сваком новом инвестицијом, сваким новим километром пута, сваким новим освојеним
знањем, новим производом, новом вредношћу коју стварамо...
Морамо још много да се трудимо, да сваког дана будемо све бољи у борби за
стварање пристојне, модерне и уређене Србије.
Марљивост, одговорност и посвећеност отворили су нам прва преговарачка поглавља,
а управо ће нас они и увести у ред уређених и успешних земаља.
Радом смо успели да спасемо државу од банкротства, да смањимо фискални дефицит
на ниво Мастрихта, да земљу из минуса вратимо у позитиван економски раст, да
почнемо да опорављамо привреду, да напредујемо 32 места на бизнис листи Светске
банке, да смањимо незапосленост, убрзамо изградњу путева и аутопутева, да
започнемо обнову сваке школе, вртића, болнице, дома здравља...
Приоритети Владе Србије, у наредној години, биће рад на још већем привлачењу
инвестиција и отварању нових радних места, а циљ нам је смањење незапослености
на 15 одсто, у односу на садашњих 17,6 или 26 одсто, колика је незапосленост била
пре три године.
Могу за мене да кажу да сам и овакав, и онакав, могу сваког дана да измишљају нове
лажи, афере и увреде, али ове резултате које смо постигли нико, баш нико на свету, не
може да негира и оспори.
И када погрешимо, требало би да знате да нисмо намерно погрешили, јер се то
дешава људима који раде. Грешке се не догађају само онима који не раде ништа. Они
који стоје и кибицују, не могу да погреше. Онај који је за шаховском таблом и који је у
арени, тај увек може да погреши, али може и да поправи превид, да исправи грешку и
да поново буде најбољи, да поново победи. Онај који не ради ништа - не може ни да
погреши, али зато не може ни да напредује.
Желим да се захвалим грађанима на великој подршци, на енергији коју нам пружају.
Хвала им због тога што воле Србију, што виде Србију у будућности и што виде своју
будућност у Србији, што разумеју оно што радимо и поштују рад и марљивост. А ми
ћемо се трудити све то да враћамо све бољим и бољим резултатима.
Чињеница је да је Србија направила преокрет у економији, о којем говоре све светске
институције, за који добијамо признања са разних страна. Моје обећање грађанима
Србије је то да ће свака наредна година која нам долази, бити све боља од претходне.
И вредно ћемо радити да испунимо обећање.
Београд, децембар 2015.
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У ЖИЖИ

2015.

Година великих
успеха Србије

С

рбија ће 2015. годину памтити као годину у
којој су, захваљујући реформама, посвећености
и озбиљном раду, остварене велике победе на
различитим пољима – од политике и дипломатије до економије и финансија.
Колико је у свету порастао углед Србије, на челу са
председником Владе, Александром Вучићем, најбоље говори чињеница да су, после много година очекивања, отворена прва два преговарачка поглавља са ЕУ, да у Савету
безбедности УН није изгласана Резолуција о Сребреници,
да КиМ није примљено у УНЕСКО, да је, упркос великим
изазовима и запаљивим варницама, остварена пуна стабилност у региону, да је Србија остала једина држава у
овом делу света у којој није, ни на кога, и ни због чега,
испаљена ниједна патрона сузавца, да је, после посете Јоханеса Хана Београду, Загреб одустао од блокаде границе
са нашом државом...
Премијера Вучића су и немачка канцеларка, Ангела
Меркел, и председник Русије, Владимир Путин, и многи
други лидери апострофирали као лидера региона, што је
најочигледније и показано када је изабран да представља
све балканске земље на заједничкој конференцији за новинаре са канцеларима Немачке и Аустрије, Ангелом Меркел и Вернером Фајманом, и високом представницом ЕУ,
Федериком Могерини, у августу, у Бечу.
Да је Србија на добром путу потврдио је и ММФ, који
је променио процену стопе привредног раста од -0,5 на
0,5 процената. Први пут, после више деценија, Србија ове
године није имала ребаланс буџета, буџетски дефицит је
драматично смањен, Светска банка је нашу земљу рангирала за 32 позиције боље место него прошле године,

остварен је привредни раст, боља наплата ПДВ-а, смањена је незапосленост, подигнуте су пензије и плате у јавном
сектору, а добили смо и добру вест да ће се успоставити
директни авионски летови за САД... Србија сада, према
званичним подацима ЕУ, нуди најбоље услове за инвеститоре од свих земаља у региону.
Радило се много и вредно: покренута је друга пећ у Железари, обновљена је производња у МСК у Кикинди, отворен је Пупинов мост, започети су многи пројекти, неки
су и успешно завршени. На Коридору 10 и 11 ради се у три
смене, кампања „Моја Србија“ привукла је домаће госте
и повећала приходе од туризма, очишћен је Савски плато
и постављени су темељи за изградњу Београда на води града будућности.
Гости главног града били су Ангела Меркел, Јоханес
Хан, шеик Мухамед бин Зајед, Ли Кећианг и многи други
европски и светски лидери, а у српској престоници, пре тачно годину дана, одржан је Самит Кине и 16 земаља Централне и Источне Европе, док је у Комбанк Арени, овог децембра одржан Самит ОЕБС-а. Током посете генералног
секретара НАТО-а, Јенса Столтенберга, Србији је враћено
„слободно небо“ у делу Копнене зоне безбедности. Премијер Вучић, боравио је у званичним посетама Русији,
САД-у, Кини и многим другим државама, где је са бројним
привредницима разговарао о инвестирању у Србији.
„Успели смо да Србију спасемо од банкротства и покренемо напред наш српски брод. Верујем да ћемо следеће
године бити у првих 40 земаља у свету, а то ће значити да
ћемо широм отворити врата за инвеститоре, нова радна
места, већи привредни раст и бољи живот грађана“, најавио је премијер Вучић планове за 2016. годину.

ИСТОРИЈСК
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Александар Вучић, Жан Аселборн и Јоханес Хан

Отворена прва прегова

У

ноћи 14. децембра 2015. године, у згради Европског
савета у Бриселу, исписана је нова страница историје
Србије. На Другој међувладиној конференцији ЕУ и
Србије, наша држава отворила је прва поглавља у преговорима са Европском унијом на путу до пуноправног
чланства - поглавље 32, које се односи на финансијску контролу,
и 35, о нормализацији односа са Приштином.
Делегацију наше земље, у овом свечаном и историјском тренутку, предводио је премијер Александар Вучић, заједно са министрима Јадранком Јоксимовић, Душаном Вујовићем и Ивицом Дачићем, док су ЕУ представљали председавајући Савета министара, луксембуршки шеф дипломатије, Жан Аселборн, и европски
комесар за проширење и суседску политику, Јоханес Хан.

„Србија данас престаје да сања снове, Србија данас разуме да
ће бити део Европске уније, а на нама је да својим радом, марљивошћу и енергијом одредимо време уласка у ЕУ. Данас је велики
и важан дан за нашу земљу. Важан, пре свега, због типа друштва
којем желимо да припадамо, због економског напретка Србије и
због тога што је инвеститорима важно да је земља у коју долазе
стабилна и да усклађује своје стандарде и норме са европским. Не
само европске, већ и америчке, јапанске, корејске и друге компаније хоће да дођу у Србију само ако напредујемо. Пред нама није
лак период, али смо отворили преговоре, добили датум, управо
захваљући нашем раду“, рекао је, том приликом, премијер Вучић.
Председник Владе Србије истакао је да је наша држава показала да припада клубу најразвијенијих земаља, као и то да

Мајкл Давенпорт:

Јоханес Хан:

Шеф Делегације ЕУ у Србији, Мајкл Давенпорт, истакао је да ће брзина процеса
преговарања зависити од Србије, као земље
кандидата. „Ово је почетак веома тешког процеса и задатак Делегације ЕУ у Србији јесте да помогне Србији да што брже
иде ка чланству у ЕУ“, рекао је Давенпорт.

Европски комесар за суседство и политику
проширења, Јоханес Хан, честитао је Србији, њеној Влади и грађанима на свему што је постигнуто
на европском путу и поручио да тек сада предстоји
тежак и напоран посао. „Напредак Србије је тимски рад који не би могао да буде остварен без посвећености и одлучности српских власти, напора
грађана и цивилног друштва“, истакао је Хан.

Помоћи ћемо Србији да
брже напредује

Честитке Федерике
Могерини
Портпаролка високе представнице ЕУ
за спољну политику и безбедност, Федерике Могерини, Маја Коцијанчич, објавила је на Твитер налогу да се висока представница састала са премијером Вучићем
како би му честитала на отварању првих
преговарачких поглавља.

Предстоји напоран посао

Дејвид Мекалистер:

Историјски дан за Србију
Отварање првих преговарачких поглавља са ЕУ
представља историјски дан за Србију, оценио је
известилац Европског парламента за Србију, Дејвид Мекалистер. „Европски парламент, Европска
комисија и земље чланице увек су истицале да је у
циљу отварања првих поглавља, паралелно са одрживим напретком у оквиру дијалога са Приштином, неопходан и напредак у области владавине
права“, напоменуо је Мекалистер.

КИ ДАТУМ ЗА СРБИЈУ 14.12.2015.
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БРИСЕЛ

Са Федериком Могерини, високом
представницом ЕУ за спољну политику
и безбедност

Свечано у Бриселу: Ивица Дачић, Јоханес Хан, Александар Вучић, Жан Аселборн,
Јадранка Јоксимовић, Харлем Дезир и Душан Вујовић

арачка поглавља са ЕУ
очекује да се у наредној години отворе још нека поглавља, али
да се нека у току наредне године и затворе.
„Европа зна да у Србији има стабилног партнера. Србија је једина земља у региону у којој, за протекле две године, није испаљена ниједна патрона сузавца, ни на мигранте, нити на демонстранте, нити на било кога, што је чини стубом стабилности.
Посебно смо захвални европском лидеру, који нам је помогао
на европском путу, без кога не бисмо били овде, Ангели Меркел, која је одржала обећање. Разговарали смо о обавезама Србије и, пошто смо их испунили, Немачка је одржала обећање“,
рекао је српски премијер.
Четири дана раније, гост Београда био је Јоханес Хан, европски комесар за проширење и суседску политику, који се састао

са председником Владе, Александром Вучићем, и на заједничкој
конференцији за новинаре поручио да је срећан што се отварају
прва поглавља, јер је Србија напорно радила, али да тек сада почиње прави посао.
„ЕУ и Комисија могу само да понуде поље, а ви ћете засадити
усеве и драго ми је што видим посвећеност председника Владе
да се одмакне што даље у процесу приступних преговора“, рекао
је Хан.
Дан после свечаног отварања првих преговарачких поглавља
у Бриселу, премијер Вучић приредио је пријем за представнике
дипломатског кора и званичнике Републике Србије, у згради Југословенске кинотеке, која је обновљена средствима ЕУ.

Себастијан Курц:

Важан догађај за цео Западни Балкан
Министар иностраних послова Аустрије, Себастијан Курц, оценио је да отварање поглавља Србије са ЕУ представља јасну потврду
реформског курса Владе премијера Александра Вучића. „Реформе
су сигурно биле болне, али су се и исплатиле. Сада је важно да их
наставите истим еланом. Отварање првих поглавља са Србијом веома је важан корак, не само за Србију, већ и за цео регион Западног
Балкана и ЕУ“, рекао је шеф аустријске дипломатије.

Паоло Ђентилони:

Повратак Србије у заједничку европску кућу
Министар спољних послова Италије, Паоло Ђентилони, изјавио је да је отварање првих преговарачких поглавља између Србије и ЕУ, значајан прогрес у
европским интеграцијама Београда, важна етапа на његовом дефинитивном повратку у заједничку европску кућу и да Србија може да
рачуна на Италију као на стратешког партнера и у наредним етапама. „Отварање прва два преговарачка поглавља јасно су признање
опсежним и тешким реформама које Србија спроводи, конкретним
резултатима у политичком дијалогу са Приштином, регионалној сарадњи и одговорном суочавању са мигрантском кризом.

Јадранка Јоксимовић:

Суштински
корак напред

Министарка за европске интеграције, Јадранка Јоксимовић, оценила
је да је отварање првих
поглавља сигнал да је
Србија стабилна земља и
да напредује, и нагласила да је то велики успех
Владе и свих грађана.
„Отварањем поглавља
упућује се сигнал потенцијалним инвеститорима
да је Србија стабилна земља и многе компаније биће расположеније
да инвестирају, јер је чињеница
да се овако подиже инвестициони рејтинг и унапређује пословни
амбијент. Ово је формални корак
у интеграцијама, али је суштински
корак напред“, рекла је министарка Јоксимовић.
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Београд - диплома

Б

После састанка са високом представницом ЕУ за спољну политику и безбедност,Федериком Могерини,
премијер Вучић је истакао да се разговарало о отварању првих преговарачких поглавља, али и о начину како да се
изађе, не из ћорсокака, већ из промена у дијалогу са Приштином

еоград je 3. и 4. децембра био дипломатска престоница
Европе и света, која је угостила 1.700 делегата и 44 шефова дипломатије на 22. заседању Министарског савета
ОЕБС-а.
Скуп је одржан у знаку 40 година од Хелсиншке повеље, на
чијим принципима почива организација ОЕБС, а управо овим
заседањем окончано је једногодишње председавање Србије
организацији ОЕБС-а. Теме београдског састанка биле су борба против тероризма, украјинска и мигрантска криза, климатске
промене, руско-турски спор после обарања руског авиона...
Министарски савет био је и прилика за одржавање више билатералних сусрета, а највећу пажњу домаћих и светских медија привукли су састанци шефова дипломатије Русије и САД,
али и руског министра Сергеја Лаврова са турским колегом

Мевлутом Чавушоглуом, што је био први сусрет званичника две
државе после инцидента.
Састанак министара спољних послова отворен је пленарном
седницом, на којој је госте поздравио Ивица Дачић, председавајући ОЕБС-а и министар спољних послова Србије, и истакао
да је циљ председавања Србије био постизање консензуса, а да
је највећи изазов била деескалација сукоба у Украјини. Госте је,
затим, поздравио председник Владе Републике Србије, Александар Вучић, и истакао:
„Морам да изразим забринутост за стабилност на Балкану. Србија је стабилна земља, али довољно је неколико кризних ситуација у региону, у Македонији, Црној Гори, Босни и Херцеговини,
Приштини - да се цео регион поново упали. Ово поручујем онима који не разумеју колико је важна стабилност на Балкану, а ми

ИНФОРМАТОР
34/2015 | 7
22. ЗАСЕДАЊЕ МИНИСТАРСКОГ СНС
САВЕТА
ОЕБС-а

ВЕСТИ

Председник Владе Републике Србије, Александар Вучић,
захвалио се америчком државном секретару, Џону Керију,
на подршци САД-а Србији на европском путу и на све бољим
економским односима

Премијер Вучић и шеф руске дипломатије, Сергеј Лавров,
најавили су још интензивнију сарадњу две земље и скору
посету руског премијера Медведева Београду

атски центар света

Председник Владе Републике Србије,
Александар Вучић, и министар спољних
послова Аустрије, Себастијан Курц у
Палати „Србија“

Током састанка са шефом немачке дипломатије, српски премијер је поручио да
је Србија спремна да прихвати и већу улогу у питању мигрантске кризе, а Франк
Валтер Штајнмајер похвалио је залагање наше државе

ћемо знати да се изборимо са усијаним главама у Србији“.
У говору добродошлице, премијер Вучић је поручио да је Србија научила колико су важни сарадња и разумевање, јер и најмањи сукоб може да покрене ланчану реакцију. Он је апеловао
на све госте Београда да на конференцији донесу заједничке
закључке и препоруке за решавање проблема, међу којима је
један од кључних мигрантска криза, за чије решење, према његовим речима, морамо да имамо заједничку политику. Подвукао је и да је екстремизам велики светски проблем, који се може
спречити едукацијом младих, и нагласио да је људски живот
свугде исто вредан - од Париза до авиона изнад Синаја.
Скуп је био и прилика за велики број билатералних сусрета српског руководства са европским и светским званичницима. Тако
је премијер Србије разговарао са америчким државним секрета-

ром, Џоном Керијем, шефом руске дипломатије, Сергејем Лавровом, високом представницом ЕУ, Федериком Могерини, генералним секретаром ОЕБС-а, Ламбертом Занијером, генералним
секретаром Савета Европе, Тјорборном Јагландом, шефом словачке дипломатије, Мирославом Лајчаком. Вучић се сусрео и са
министрима спољних послова Аустрије, Норвешке, Турске и Јапана - Себастијаном Курцом, Бергеом Брендеом, Мевлутом Чавушоглуом и Јођијем Мутом, док је председник Србије, Томислав
Николић, разговарао са министрима спољних послова Русије и
Казахстана, Сергејом Лавровом и Јарланом Идирисовом.
Скуп у београдској Комбанк арени пратило је 500 акредитованих новинара, фото-репортера и сниматеља, а саобраћај је у
појединим деловима Београда био, на тренутке, сасвим блокиран због јаких мера безбедности.
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КАЛЕНДАР
НАЈВАЖНИЈИХ
ДОГАЂАЈА У

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

ЈАНУАР
Србија на Светском
економском форуму
Премијер Александар Вучић први је српски премијер који
је, после 16 година, посетио Косовско поморавље, где је
разговарао са грађанима, најавио отварање Канцеларије
Владе Србије у овом делу КиМ, отворио ново породилиште
у Пасјану и открио споменик краљу Милутину. На Светском
економском форуму у Давосу, премијер Вучић сусрео се са
водећим светским привредницима, представио наш програм реформи и позвао их да улажу у Србији. Отворене су
нова топионица и фабрика сумпорне киселине у РТБ Бор.

Александар Вучић и Кристин Лагард,
директорка ММФ-а, у Давосу

МАРТ
Нови почетак
за Железару
Влада Србије изабрала је америчко-словачку фирму „ХПК“
да управља Железаром Смедерево, договорено је да нов
менаџмент уложи 20 милиона долара, да се упале обе пећи, да
свих 5.000 запослених остане на радним местима... Компанија „Игл хилс“ представила је пројекат „Београд на води“
на Међународном сајму некретнина у Кану, а у Београду се
увелико руше уџерице и уклањају шлепови са места где ће
нићи најелитније престоничко насеље. Настављена је обнова
Обреновца после поплава, уручени су кључеви нових кућа,
отворен је нови вртић, фискултурна сала...

МАЈ

Сачувано 5.000 радних
места у Смедереву

Јачање регионалне сарадње

У циљу стабилизације односа
на Балкану, председник Владе
Србије, Александар Вучић,
боравио је у званичној посети
Сарајеву, као и у историјској
посети Тирани, као први српски премијер који је посетио
Албанију. Министри Аустрије
и Италије, Себастијан Курц и
Паоло Ђентилони, организовали су конференцију „Пријатељи Србије“ у Бриселу, како
би се представила достигнућа
Србије у евроинтеграцијама
и убрзао европски пут наше
земље.
Конференција „Пријатељи Србије“ у Бриселу

2015.
ФЕБРУАР
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Заједничке седнице влада

Борд директора ММФ-а одобрио је склапање аранжмана из предострожности са Србијом. Одржане
су заједничке седнице Владе Србије са владама Македоније и Словеније, а премијер Вучић учествовао
је на Минхенској безбедносној конференцији. У потрази за инвестицијама, посетио је Аустрију, Финску, Шведску, Немачку... Присуствовао је инаугурацији хрватске председнице Колинде Грабар-Китаровић и сусрео се са Милорадом Пуповцем, председником Српског националног већа у Хрватској.

Важни договори: Чланови Владе Србије са члановима Владе Словеније (лево) и Владе Македоније (десно)

АПРИЛ

Свечана седница Владе
Србије у Колубари

Отварање фабрика
Влада Србије обележила је годину дана рада свечаном
седницом у Рударском басену Колубара. У Србију почињу да
стижу страни инвестотори: у Смедереву је положен камен
темељац за производну халу финске „ПКЦ“ групе, отворене су фабрике „Купер стандард“ и „Герлингер“ у Сремској
Митровици, „Гордон“ у Суботици, нови погон „Хенкела“ у

ЈУН
После дуго времена, економски параметри недвосмислено показују да се економија
Србије опоравља. Покренута
је кампања за јачање домаћег
туризма „Моја Србија“.
Премијер Александар Вучић
боравио је у званичној
посети САД-у, где се сусрео
са бројним званичницима и
разговарао о економији и
евроинтеграцијама Србије.

Крушевцу, нови дистрибутивни центар „Делеза“ у Старој
Пазови, „KWS“ у Бечеју, „Френезијус“ у Вршцу, „Џинси“ у
Крупњу... Потписан је уговор о заједничком улагању Владе
Србије и команије „Игл хилс“ за Београд на води, постављен
је камен - темељац за дијагностички центар, основну школу
и вртић у Новом Пазару. Премијер Вучић посетио је Азербејџан и разговарао о приватизацији Петрохемије и МСК, а
Београд је био домаћин Самита градоначелника Централне
и Југоисточне Европе.

Опоравак економије и
туристичка кампања „Моја Србија”

Почетак туристичке промоције
Србије у Београду
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КАЛЕНДАР
НАЈВАЖНИЈИХ
ДОГАЂАЈА У

ВЕСТИ

ЈУЛ
Дипломатска победа
у Савету безбедности
Гост Београда била је немачка канцеларка, Ангела Меркел, која је поздравила
реформске мере и нагласила да Србија може да рачуна на политичку и економску
подршку Немачке. После варварског и испланираног напада на премијера Александра Вучића, док је одавао почаст страдалима у Поточарима, Србија је пружила руку
помирења и угостила у Београду председавајућег и чланове Председништва БиХ,
Драгана Човића, Бакира Изетбеговића и Младена Иванића. Премијер Вучић остаће
упамћен и као први српски премијер који је посетио Прешево. Велика дипломатска
победа Србије била је и то што, после улагања вета од стране Русије, Савет безбедности УН није подржао британски предлог резолуције о Сребреници.

Посета Ангеле Меркел Београду

СЕПТЕМБАР Састанак са
потпредседником
САД

Полагање камена - темељца за
изградњу кула у „Београду на води“

Током тродневне посете САД-у, премијер Вучић састао
се са потпредседником САД, Џозефом Бајденом, државним секретаром, Џоном Керијем, и другим високим званичницима са којима је разговарао о чвршћој економској
сарадњи, мигрантској кризи и инвестицијама америчких
компанија у Србији. Постављен је камен - темељац за
градњу две стамбене куле у насељу Београд на води.
Остварена је још једна дипломатска победа када су званичници ЕУ стали на страну Србије, а против чланице ЕУ,
Хрватске, која је блокирала границу са нашом земљом и
прекршила Споразум о стабилизацији и придруживању.

НОВЕМБАР

Премијер Александар Вучић
и потпредседник САД
Џозеф Бајден

У брзом возу са премијером
НР Кине, Ли Кећиангом

Посета Кини
и привлачење
инвестиција
После снажне дипломатске офанзиве
Србије, Косово није примљено у УНЕСКО.
Захваљујући добрим резултатима, после
само годину дана примене реформских мера, делегација ММФ-а
сложила се са подизањем пензија и дела плата у јавном сектору.
Премијер Вучић учествовао је на Четвртом самиту шефова влада
Кине и 16 држава Централне и Источне Европе, и са кинеским
премијером и председником, Си Ђинпингом и Ли Кећиангом,
разговарао о градњи брзе пруге Београд-Будимпешта, развоју

индустријских паркова и доласку ХБИС-а у Железару. Немачки
Бундестаг дао је зелено светло за отварање првих преговарачких поглавља за приступање Србије ЕУ. У Сарајеву је одржана
заједничка седница Владе Србије и Већа министара БиХ, а српска Влада издвојила је пет милиона евра за Сребреницу. КФОР је
укинуо ограничења за делове ваздушног простора Србије постављена 1999. Почела је велика обнова болница, школа, вртића...

2015.
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ВЕСТИ

АВГУСТ

Самит лидера Западног
Балкана у Бечу

Испред свих
лидера Западног
Балкана
Премијер Александар Вучић учествовао је на конференцији
за новинаре, испред свих држава Западног Балкана, заједно
са немачком канцеларком, Ангелом Меркел, аустријским канцеларом Вернером Фајманом, и високом представницом ЕУ,
Федериком Могерини, на Самиту лидера Западног Балкана у

ОКТОБАР

Владимир Путин и
Александар Вучић
приликом званичне
посете Москви

Бечу. Захваљујући резултатима реформи, ММФ је променио
процену раста српске привреде, са првобитних -0,5, на +0,5.
У Бриселу је формирана Заједница српских општина на КиМ.
Први пут је обележен Дан сећања на страдање и прогон Срба
у „Олуји“.

Са Путином
и Медведевом
о инфраструктури
Делегација Владе Србије боравила је у званичној
посети Руској Федерацији, где је премијер Вучић
разговарао са руским председником и премијером,
Владимиром Путином и Дмитијем Медведевом, о
инфраструктурним пројектима, сарадњи са Руским
државним железницама, проширењу гасног складишта у Банатском Двору, набавци наоружања,
бесцаринском извозу „Фијатових“ возила... Упаљена
је и друга пећ у Железери Смедерево. Србија је напредовала 32 места на „дуинг листи“ Светске банке
и постигла највећи напредак од свих рангираних
земаља.

ДЕЦЕМБАР
Крај године обележиле су
добре вести из Брисела и историјско отварање првих преговарачких поглавља у процесу
придруживања Србије Европској
унији. Београд је био дипломатска престоница света током заседања 22. Министарског самита
ОЕБС-а, који је одржан 3. и 4.
децембра, а који је окупио 1.700
делегата и 44 шефова дипломатије. Српска напредна странка
одржала је велики митинг у
Новом Саду, на којем је најављена ванредна Изборна скупштина
СНС за 13. фебруар 2016. године.
Свечано обележавање отварање првих поглавља са ЕУ у Југословенској кинотеци
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Проф. др Зорана
Михајловић,
потпредседница Владе
Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

2016. биће
револуционарна
по изградњи путева
Д

о краја 2015. у Србији је обновљено
око 150 километара пута, на шта је
потрошено 60 милиона евра. Новцем ЕУ саниран је пут Крупањ-Коренита, у дужини до 11,5 километара, који је
оштећен у поплавама. Завршавају се радови
у оквиру пројекта рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја из зајмова Светске банке и Европске инвестиционе банке. Реч је о 8,7 километара деонице
Аранђеловац - Крћевац, вредности 430 милиона динара, затим 8,7 километара укупно
за две деонице Лазаревац – Аранђеловац,
вредности 748 милиона динара, као и 15 километара на више деоница на релацији Лозница – Ваљево и око 10 километара на
правцу Мали Зворник - Љубовија – Ужице.
Ургентно се рехабилитују и релације Рашка
- граница са АПКМ (Јариње), Топола – Бућин
Гроб. Овим подацима потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, почиње разговор за „СНС
Информатор“, а на питање колико дуго путеви нису били рехабилитовани и у каквом
стању су били, овако одговара:
- Годинама се минимално или готово
ништа није улагало у путну инфраструктуру. На неким деоницама рехабилитација
није урађена скоро 30 година. Потребно је
време да би се обновила комплетна путна
мрежа Србије, али се са тим морало почети. Планирамо да рехабилитујемо 1.100
км путева у наредних пет година. За то је
обезбеђено 390 милиона евра из средстава
међународних банака и из буџета РС. Изводиће их домаћа предузећа и, самим тим,
имаће прилику да оправдају поверење инвеститора. Планира се реализација неко-

лико великих инфраструктурних пројекта
где ће домаће фирме, такође, имати шансу
да буду упослене: деоница Српска кућа Левосоје на Коридору 10, измештање наплатне рампе код Бубањ Потока, изградња
моста преко Дрине са пратећим путним
објектима на локацији Братунац – Љубовија, где је домаће предузеће већ почело
радове, изградња друге траке моста преко
реке Саве код Остружнице у оквиру обилазнице око Београда...
У ком делу Србије се највише градило?
- Мајске поплаве наметнуле су приоритете, па су сви планови мењани у складу
са тим. Тако је највећи обим радова био
везан за западну и делимично централну
Србију.
Колико је завршено километара аутопута?
- На Коридору 10 (Исток и Југ - 66 км), Коридору 11 (на деоници Љиг - Прељина - 20
км) и обилазници око Београда (14 км) асфалтирано је 100 километара пута. Следећа
година биће готово па револуционарна у путној инфраструктури. Очекујем да се коначно
заврше радови на Коридору 10, да се ова
путна жила куцавица Србије повеже са путним правцима између запада и истока, како
нас више не би заобилазио транспорт робе и
путника. Благодети тога осетићемо када тај
новац почне да се слива у Србију. Због тога
је и ове године највише ударних радова било
на Коридору 10 и 11.
Колико јачање путне мреже може да
допринесе снажнијем привредном
развоју?
- Боље будућности нема без инвестиција, а ми хоћемо да инвеститорима

Дозвола „на клик”
У 2016. у фокусу ће бити Закон о озакоњењу, чиме
се решава оно што није решено 18 година. У Србији постоји
1,5 милиона нелегалних објеката и у наредних годину
дана брзо и јефтино озаконићемо све што може да се
озакони. Имали смо пет закона о легализацији објеката,
али ниједан није донео резултат. Жеља Владе Србије је да
грађани коначно имају својински папир о објектима које су
изградили. За објекте до 100 м2 такса ће износити 5.000
динара, до 200м2 15.000 динара, до 300м2 квадрата 20.000
динара, а преко 300м2 квадрата 50.000 динара. У јануару
нас очекује и почетак примене електронског издавања
грађевинских дозвола, за шта се све општине убрзано
припремају. Све тече по плану и нема разлога за кашњења
примене новог система „дозволе на клик“, која је друга фаза
примене Закона о планирању и изградњи, који је обједињеном
процедуром омогућио издавање овог документа за 28 дана.

Планови за 2016.
Извођење преосталих радова на
деоници Левосоје - Прешево на
Коридору 10
Деоница Српска кућа - Левосоје
на Коридору 10
Завршетак радова на изградњи
8,1 км аутопута
Изградња комплекса чеоне
наплатне станице на аутопуту
Е - 75 у Врчину
Пројектовање и изградња
обилазнице око Београда
Изградња аутопута Е70/Е75
од петље Добановци до моста
преко Саве
Брза пруга Београд - Будимпешта
постанемо број један. Када завршимо све
што планирамо у путној инфраструктури и постанемо део европских коридора, инвеститори неће ићи заобилазним
путевима у транспорту робе и путника,
а Србија ће постати дестинација за улагање и ширење пословања. Одавде ће им
бити проходни путеви за брзи транспорт
и ка истоку и ка западу. Ова Влада успела је да договори да аеродроми, луке,
пруге и путеви Србије постану део европске транспортне мреже, што до сада није
био случај. Посла ће бити и стално говорим домаћим грађевинарима да се јављају
на позиве. Србија гради да би се прикључила европским транспортним коридорима. Конкретни ефекти од укључивања
путних праваца Србије и Западног Балкана у европске транспортне коридоре јесу
побољшани квалитет и смањени трошкови транспортних услуга, који имају значајан утицај на конкурентност компанија,
економски развој и квалитет живота. То је
управо оно што инвеститори траже када
бирају земљу за улагање. Очекујем да ће
баш захваљујући повећаним инвестицијама у саобраћајну инфраструктуру доћи
до раста у грађевинарству, да ће грађевинарство са, садашњих четири, скочити
на 6,5 одсто учешћа у БДП у наредним
годинама.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

М

инистарство је радило на три основна правца: окончању процеса приватизације, унапређењу рада јавних предузећа и
унапређењу привредног амбијента. На основу усвојених закона о
приватизацији и Закона о изменама и допунама Закона о стечају
решава се судбина 512 субјеката за приватизацију. Усвојен је Акциони план за окончање приватизације 188 привредних субјеката
кроз стечај, од чега је за 76 привредних друштава покренут поступак, док се за преостале доставља документација или раде планови
реорганизације. Изабран је управљачки менаџмент за „Железару
Смедерево“. Израђени су годишњи програми пословања и финансијски планови јавних предузећа. Министарство привреде дало је
смернице јавним предузећима у циљу постизања бржег раста прихода од раста расхода, смањењу кумулативних губитака за око 35
млрд. динара, смањењу буџетских субвенција за 15 одсто, смањењу
запослености за око два одсто и смањењу нематеријалних трошкова за четири одсто у 2015. у односу на претходну.
Резултати пословања јавних предузећа у прва два квартала: 36 републичких ЈП, чије пословање прати Министарство привреде, оства-

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Т

оком 2016. године, активности у земљи и иностранству усмерили
смо ка најважнијем циљу – јачању оперативних и функционалних
способности ВС. Заједничке вежбе са војскама других држава имају за
циљ подизање оперативних и функционалних способности ВС. У тој области већ неколико година најразвијенија је сарадња са САД. Почев од
2012, изражено је и јачање сарадње са Руском Федерацијом, чиме се и
практично манифестује политика неутралности наше земље. Интензивно развијамо и модернизујемо домаће наоружање и војну опрему, а у
том послу ослањамо се на домаћу памет. Колико смо успешни, сведочи
број нових и ремонтованих средстава наоружања и војне опреме који
излазе из наших завода. Реноме наше одбрамбене индустрије видели
смо на сајму наоружања Партнер 2015, највећем и најпосећенијем до
сада.
Промишљеним улагањем, успели смо да током 2015. године, после
много година, обновимо ратне и мирнодопске резерве, реновирамо
бројне војне објекте, полигоне за обуку и стрелишта и поново уселимо наше јединице у касарне у Зрењанину и Пожеги. Стали смо на пут
бесправном коришћењу војних станова и строгом финансијском дисциплином спречили одлив новца из војног буџета по основу камата.
Иако се строго придржавамо мере штедње, успели смо да, уз помоћ
Владе РС, обезбедимо чак 700 милиона динара за субвенционисано
стамбено кредитирање припадника Војске. Поносни смо на чињеницу
да омладина Србије у све већем броју жели добровољно да служи војни
рок и да се школује у војним школама.
МО и ВС развијају уравнотежену сарадњу са свим страним партнерима. На мултинационалним вежбама реализују се задаци из друге и треће
мисије ВС. Подигнут је ниво обучености посебно одређених јединица за
учешће у мултинационалним операцијама, као и штабних официра за рад
у мултинационалним командама. Ове године, Народна скупштина РС усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о одбрани и Закон о изменама и допунама Закона о ВС. Надлежне службе Министарства одбране
припремиле су нацрте Закона о изменама и допунама Закона о употреби
ВС и других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница
РС и Закона о изменама и допунама Закона о војној, радној и материјалној обавези. У скупштинској процедури су закони о војном образовању,
здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника,
производњи и промету наоружања и војне опреме. Формирано је Војно

КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА КиМ

П

ротекла година била је веома значајна
за одбрану српских државних и националних интереса на Косову и Метохији и јачање политичких и економских капацитета
државе Србије. Кључне заслуге Канцеларија
је имала кад је реч о преговарачком процесу са Приштином, у којем су споразуми постигнути у више од 20, а разговори вођени
у више од 50 области. Резултати успешног
окончања многих тешких рунди дијалога не
огледају се само у стварању услова за опстанак, останак и просперитет српске заједнице на КиМ, већ и у побољшању међународног кредибилитета Србије, што је, између осталог, довело и до отварања првих поглавља у приступним преговорима са ЕУ.
Канцеларија за КиМ дала је и велики допринос успешном спречавању пријема самопроглашеног Косова у Унеско. Наставила је да помаже најугроженијима да реше свакодневне животне проблеме и у
склопу програма стамбеног збрињавања интерно расељених лица, из-

рило је пословне приходе за 0,52 одсто веће од планираних и пословне расходе који су за 5,1 одсто мањи од планираних. Број запослених
мањи је за три одсто од броја који је планиран програмима пословања,
а средства за исплату зарада мања су за девет одсто. Боље пословне
показатеље од планираних показали су Електромрежа, Пошта, Југоимпорт-СДПР и Скијалишта, док су Железнице имале за седам одсто мањи
губитак од планираног. У току је реорганизација ЕПС-а, Путева Србије
и Коридора...
Донет је Закон о улагањима којим се, између осталог, гарантује
слобода страних и домаћих улагача и јамче се права под једнаким
условима. Закон предвиђа формирање Развојне агенције Србије, која
ће бити правни следбеник Агенције за страна улагања и промоцију
извоза и Националне агенције за регионални развој, као и формирање Савета за економски развој и канцеларија за инвестиције на
локалном нивоу. Донете су уредбе о условима и начину привлачења
директних инвестиција, као и о подстицајима филмској индустрији.
Донета је Стратегија за подршку развоју малих и средњих предузећа,
предузетништва и конкурентности 2015-2020. године. Формиран
је Савет за мала и средња предузећа и предузетништво ради боље
координације активности. Покренути програми подршке сектору
МСПП за подршку женском предузетништву, као и за подршку кон-

РЕЗУЛТАТИ
РАДА У 2015.
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правобранилаштво.
Отворене су и уређене касарне које су биле девастиране после њиховог напуштања.
Поседањем војних комплекса
у тим гарнизонима побољшан
је стратегијски развој ВС на
подручју Средњег Баната и
Западне Србије. Резерве хране, у магацинима ВС, после
много година, поново су попуњене 100 одсто. Од 2012.
набављено је 35.865 комплета нових униформи и 31.445
чизама типа М-10. Од ове године у употребу се, први пут
после модела М-77, уводе и
летње панталоне. Од 2012. до
2015. потписано је 19 међудржавних уговора и 68 уговора
на нивоу Министарства. ВС
добила је готово 18 милиона
евра донација реализацијом
75 уговора у истом периоду.
Формирана је и дирекција за
европске интеграције и управљање пројектима. Припадници система
одбране учествују у 20 преговарачких група у преговорима за приступање наше земље ЕУ. Дирекција је израдила девет великих пројеката и
током 2016. очекује се потписивање уговора о донацији вредној више
од шест милиона евра. Током протекле четири године, развијено је 89
нових средстава наоружања и војне опреме, а модернизовано исто толико. Извоз наше одбрамбене индустрије у 2015. био је око 250 милиона
долара. Потписани су уговори вредни скоро 400 милиона долара, због
чега се у 2016. очекује рекордан извоз. Такође, потписани су уговори,
вредни више од милијарду динара, за испоруку НВО ВС. Повећан је број
запослених у фабрикама наменске индустрије. Држава је дала сагласност
за запошљавање 2.115 радника. Први пут после много година, предузећа
одбрамбене индустрије, из сопствене производње, редовно сервисирају
текуће обавезе по основу пореза и доприноса према држави и другим
повериоцима.

грађено је 108 станова и изграђено или реконструисано 211 кућа широм Покрајине. Такође, финализовани су пројекти за изградњу првог
повратничког насеља „Сунчана долина“ у Звечану.
Канцеларија је обезбедила редовну месечну новчану помоћ за 540
повратничких породица, опремане су и снабдеване народне кухиње у
којима се свакодневно храни око 2.000 људи, обезбеђене су хиљаде
једнократних пакета помоћи у новцу, средствима за хигијену, огреву,
пољопривредном репроматеријалу и механизацији... Значај институционалног присуства Србије највише се огледао у функционисању
здравственог и просветног система у српским срединама. Не само да
је сачувана постојећа инфраструктура и обезбеђено финансирање
материјалних трошкова и огрева, већ је изграђен и опремљен велики
број нових објеката. Најкапиталнији нови објекат свакако је здравствени центар у Пасјану, у којем ради најмодерније породилиште и лабораторија у том делу Србије. Канцеларија за КиМ је бригу за наслеђе
исказала помажући Епархији рашко-призренској у реконструкцији и
адаптацији 25 манастира и цркава. Организован је и финасиран читав низ манифестација у свим областима уметничког стваралаштва,
између осталих и први међународни филмски фестивал. Постављена
су и откривена два споменика краљу Милутину у Грачаници и Звечану.
Одлучност државе Србије да остане присутна у својој јужној Покрајини зимус је потврђена и посетом премијера Александра Вучића, који
ће ускоро поново посетити наше сународнике на КиМ.

курентности, кластера и бизнис инкубатора којима ће мала и средња
предузећа бити подржана са 65 милиона динара. Припрема се и програм Министарства за подршку МСП за набавку опреме. Реализује се
програм опремања пословних зона како би градови и општине били
атрактивнији за улагање. Усвојен је Закон о изменама и допунама Закона о приватизацији којим је одложен стечај и принудна наплата за
17 стратешких предузећа за највише годину дана. Усвојени су закони
о привременим ограничавањима права, о изменама и допунама Закона о стандардизацији, а у припреми су нови закони о стечају, задругама, привредним друштвима и занатству.
Циљеви Министарства привреде су окончање процеса приватизације, консолидација великих система попут „МСК“ Кикинда, „Азотара“
Панчево, „Петрохемија“, РТБ „Бор“ и реструктурирање свих државних
предузећа како би се рационализовали фискални трошкови, рационализација програма за унапређење улагања и реформа система привлачења директних инвестиција, израда планова о рационализацији улагања, посебно код Фонда за развој, Агенције за осигурање и финансирање извоза и Агенција за страна улагања и промоцију извоза, као
и постављање нове структуре организације управљања привлачењем
страних инвестиција.
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НАРОДНА СКУПШТИНА
купштина Србије у 2015. години усвојила је више од 200 закоШИРОМ
СРБИЈЕ
СРАДОВИ
на и 60 других законских
прописа. Парламент
је на 35 седница,

које су одржане током ове године, поред Закона о буџету за 2016,
којим је потврђено консолидовање јавних финансија и тренд пада
дефицита, донео и сет закона из области привреде, међу којима је
закон о улагањима, којим се унапређује инвестционо окружење и
изједначавају домаћи и страни улагачи. Један од најважнијих закона које је Скупштина донела у 2015. је и Закон којим је пројекат
„Београд на води”, проглашен за пројекат од посебног значаја, будући да представља велику развојну шансу главног града и читаве
земље. Републички парламент донео је и законе из области банкарског сектора, правосуђа, здравства, образовања и социјалне заштите, којим је настављен рад на реформама и усклађивању наших
прописа са европским.
Председница Народне скупштине, Маја Гојковић, имала је број-

РЕЗУЛТАТИ РАДА У 2015.

не државне сусрете: у циљу развоја регионалне сарадње посетила је Македонију,
Словенију, Румунију, Мађарску, као и Албанију, што је уједно и прва посета председника Скупштине наше земље Албанији
у историји односа две земље. Председница
Гојковић, такође, имала је низ састанака са
председницима парламената и државним
руководством Алжира, Марока, Кувајта,
Турске, Русије, Белорусије, Ирана, као и
са председницима скупштина Италије и
Шпаније. У Народној скупштини, између
осталих, била је домаћин председници Парламентарне скупштине Савета Европе, Ан Брасер, председнику Европског парламента, Мартину Шулцу, комесару ЕУ за суседску политику и преговоре
о проширењу, Јоханесу Хану, и председнику Италије, Серђу Матарели, који су се током посете Србији обратили народним посланицима, на посебним седницама Скупштине Србије.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДЕ
МИНИСТАРСТВО
УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

О

д јануара до новембра 2015. откривено је 18
организованих криминалних група, са 149
чланова, у области финансијског, општег и високотехнолошког криминала. СБПОК је у 2015.
запленио девет килограма кокаина и 38 килограма хероина, а током истог периода прошле
године није запленио ни грам кокаина и свега
два килограма хероина. У новембру је у Новом
Пазару ухапшен М. Т. један од највећих кријумчара хероина на Балкану, са још четири особе
из истог места и из Тутина. Истог дана ухапшен
је и нарко бос М. Н. из Новог Сада, а у центру
Београда, некон вишемесечне акције, ухапшен је
К. Р. који кријумчарио кокаин и хероин у више
европских земаља. Током јуна, припадници
МУП-а, са колегама из осам земаља, запленили
су 3,5 тоне кокаина, 10 милиона евра, а ухапшено је 69 особа
осумњичених за трговину наркотицима. Од укупне количине
заплењеног кокаина, чак 2,4 тоне доводи се у везу са српским
држављанима. У новембру је, на основу информација СБПОК, у
Француској ухапшено девет особа, а у Србији још четири припадника међународне криминалне групе, која је кријумчарила
оружје у Србији и Француској.
Током првих 11 месеци, извршенo je 2.869 кривичних дела против
живота и тела, што је 174 кривична дела мање у односу на исти период прошле године. Извршено је 46 тешких убистава (41 прошле
године), 38 убистава (60 прошле године), 30 тешких убистава у покушају (34 прошле године), 98 убистава у покушају (120 прошле године). Расветљено је по 82,4% тешких убистава и тешких убистава
у покушају, 65% убистава, као и 93% убистава у покушају. Такође,
расветљено је неколико тешких убистава и убистава која су извршена у ранијем периоду. Од почетка године, МУП је евидентирао више
од 600.000 миграната. Није забележен ниједан већи инцидент са
домаћим становништвом, нити је била угрожена безбедност грађана Србије. Полиција, са другим службама, успешно прати и да ли се
међу избеглицама налазе потенцијални терористи. Такође, један од
најважнијих задатака МУП-а јесу активности у склопу преговора о
прикључивању ЕУ. Србија је завршила прву фазу у преговорима, а
процес који је започео анализом усклађености у поглављу 23 и 24, и
трајао годину и по дана, завршен је 24. марта 2015. ЕК дала је позитивну оцену Акционог плана за поглавље 24.

МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВЉА
Формиран је Буџетски фонд за лечење обољења,
стања или повреда које се не могу успешно лечити у Србији. Укупно је поднето 58 захтева, од
чега је одобрено 20. Такође, одобрено је и 16 захтева за дијагностику у иностраној здравственој
установи. Фонд тренутно располаже са око 330
милиона динара. Набављен је Гама нож, златни стандард у неурохирургији, чиме постајемо
регионални центар за ову врсту лечења. Влада

МИНИСТАРСТВО ЗА
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

С

рбија је отворила прва преговарачка поглавља у процесу приступања ЕУ, поглавље 35 посвећено праћењу примене договора
постигнутих у дијалогу са Приштином, и поглавље 32 посвећено
контроли јавних финансија. Oво jе формални корак у интеграциjама, али jе суштински корак напред. „Mорамо да усвоjимо стандарде
коjи ће од нас да направе боље њдруштво. Очекујем да ће сви стандарди бити усвоjени до 2018. Важно је што се отварањем поглавља упућуjе сигнал
потенциjалним инвеститорима да jе Србиjа стабилна земља. Многе компаниjе биће
расположениjе да инвестираjу, jер се тако подиже инвестициони реjтинг и унапређуjе
пословни амбиjент. Пред нама је дуг процес, али добили смо важан политички сигнал
и вредновање резултата, као додатни импулс и мотивацију да будемо упорни на путу
евроинтеграција. То је важан корак у правцу разумевања да ово што радимо, а што
је пре свега добро за нас, вредновано и од стране ЕУ“, истиче министар за европске
интеграције, Јадранка Јоксимовић. Формирањем Преговарачког тима, Србија је комплетирала структуру за вођење преговора, што ће додатно ојачати њену позицију.
Такође, Србија је до сада била веома позитивно оцењивана када је у питању њен административни капацитет, и по томе је напреднија у односу на државе кандидате у
региону. Успешно су завршени скрининзи за сва поглавља у преговорима. Отварање
важних политичких поглавља 23. и 24. очекује се почетком идуће године. „Нисмо губили време чекаjући да прва поглавља буду отворена, већ смо паралелно припремали
преговарачке позициjе и за остала поглавља“ истакла је Јоксимовић.
Србија је једина држава у региону која има јединствени преглед инфраструктурних пројеката (Single Project Pipline), а значај овакве базе је у томе да се само спремни
пројекти за финансирање, могу и финансирати. То је било од изузетног значаја у
оквиру Берлинског процеса, јер се од 10 пројеката за цео регион, три финансирају
и граде у Србији, а пет од десет односе се на Србију, јер се повезују са коридорима
у Србији. У јуну 2015. године, министар без портфеља задужен за европске интегарције и Национални ИПА координатор (НИПАК), потписао је два финансијска
споразума са ЕУ, у вредности од преко 100 милиона евра, од чега је 70 милиона евра
издвојено за санацију последица поплава и управљање ризиком од поплава.
Приведен је крају процес планрања ИПА за 2015. Иако је иницијално предвиђена
подршка за Србију од 201 милион евра, она ће износити 216 милиона евра. Из ових
средстава планирана је и реализација неких од капиталних инфраструктурних пројеката, попут изградње интермодалног терминала у Београду, реконструкције пруге Ниш
– Брестовац...
Србија је промотер регионалне сарадње, а подршку таквим напорима Владе дају
програми прекограничне сарадње. Одобрени су Транснационални програм Дунав и
Јадранско-јонски транснационални програм, и пет програма прекограничне сарадње,
у оквиру нове финансијске перспективе 2014 – 2020. од стране ЕК. Очекује се да ће
се одлука о одобрењу Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска –
Србија бити донета до краја 2015.

Србије одобрила близу 700 мил. динара (са ПДВом) за набавку четири линеарна акцелератора,
како би се решиле вишегодишње листе чекања
за лечење онколошких пацијената у Нишу, Београду и Крагујевцу. Набављена су 64 возила за
здравствене установе у Србији. Уведене су измене у одобравању специјализација, уведене су
специјализације и за волонтере. У 2014. одобрено је 1.250 специјализација и ужих специјализација, а у 2015. години још 1.400.
Комисија за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање
код корисника јавних средстава, одобрила је
у протеклих годину дана пријем у радни однос

2.046 медицинских радника, од тог броја је 883
лекара. Влада Србије донела одлуку о одобравању финансијских средстава за реконструкцију здравствених установа. У Србију је први
пут стигло 1.680 доза лека Cimavax EGF (Кубанска вакцина), чиме је обезбеђена терапија
за 30 наших пацијаната оболелих од рака
плућа. РФЗО спровео је централну набавку,
снижена је цена лекова и обезбеђено сигурно
снабдевање. Претходно је усвојена Уредба о
изменама и допунама Уредбе о критеријумима
за формирање цена лекова у хуманој медицини
чији је режим издавања на рецепт, као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о највишим

НАРОДНА БАНКА

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Н

иска инфлација и стабилан курс, очуванa стабилност финансијског система Републике Србије, који је остао добро капитализован, упркос изазовима из међународног окружења, израда и примена
сета реформских закона којима се битно унапређује пословни амбијент у Републици Србији - најважнији су од низа одличних
резултата које је у 2015. остварила НБС, предвођена гувернером Јоргованком Табаковић. Инфлација је очувана на ниском нивоу и, међугодишње посматрано, није
прелазила ниво од 2,1 одсто. Према Извештају о конкурентности Светског економског форума за 2015,
највећи напредак показатеља макроекономског окружења, Република Србија бележи управо на плану
инфлације, напредујући са 127. на 1. место. НБС је
обезбедила стабилност курса током целе 2015. На
нивоу године, курс динара у односу на евро ослабио
је око један одсто, док су валуте многих земаља у окружењу битније ослабиле. Захваљујући мерама НБС,
динарски кредити су значајно појефтинили. Снижење
референтне каматне стопе НБС и смањење стопа обавезне резерве од стране НБС, кључно су определили кредитирање привреде. Износ нових кредита расте од марта 2015, кредитима за рефинансирање замењени су постојећи кредити под знатно
повољнијим условима. Висок раст инвестиционих кредита указује да је
раст приватних инвестиција, а тиме и економски раст.
По основу нижих каматних стопа на динарске државне хартије од
вредности које су продате у току 2015. године, трошак финансирања
буџета био је нижи за око 5,0 млрд. динара.
У фебруару је донета Одлука о мерама за очување стабилности
финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној
валути којом је, поред обавезних олакшица грађанима који имају
кредите у швајцарским францима, банкама је прописана и обавеза
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да врате средства која су,  пре децембра 2011, наплатиле по основу
једностраних повећања каматне стопе. По овом основу банке су становништву вратиле 5,2 млрд. динара.
Утицај кризе у Грчкој није се прелио на домаће тржиште, захваљујући
брзим и координисаним активностима НБС и ЕЦБ-а. Поверење депонената у банке је, упркос изазовима из окружења  задржано. Штедња становништва је повећана са 8,6 на 8,7 млрд. евра, а
банке су уредно извршавале доспеле обавезе. Усвојена
је
национална Стратегија за решавање проблематичних
кредита. Други део 2015. обележило је и спровођење
комплексних дијагностичких испитивања квалитета
активе 14 банака.
НБС је интензивно радила на сету реформских
закона. Новим Законом о осигурању делатност
осигурања приближава се европским стандардима. Доношење Закона о изменама и допунама Закона о заштити корисника финансијских
услуга донело је снижење рата за кредите у коришћењу за велики број корисника, по основу разлике између куповног и продајног курса банке. Законом о платним услугама креира се потпуно нов и
савремен правни оквир за национални платни систем,
уводи конкуренција банкама и Пошти у виду институција
електронског новца и платних институција, повећава заштита корисника платних услуга и уводе нови и модерни инструменти
плаћања. Законом о изменама и допунама Закона о банкама унапређен
је оквир за супервизију банака и промењен правни оквир за реструктурирање банака.
Изузетан подстицај развоју е-пословања и е-трговине, НБС је дала
стварањем правног оквира за оснивање и формирање по први пут домаћих институција е-новца. Подршку јачању пословног амбијента у
Србији, НБС и гувернер Јоргованка Табаковић дали су ниском инфлацијом, стабилним курсем, знатно нижим каматним стопама и израдом
и применом низа реформских закона.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Р

еновиране су зграде четири основна суда (Београд – Управни и суд у Устаничкој, Пирот, Трстеник), реконструисани су затвори у Смедереву, Пожаревцу,
Сомбору, Крушевцу, Ваљеву. У току је изградња зграде Прекршајног суда у Рашки,
Основног суда у Старој Пазови, као и реконструкција и адаптација зграде бившег
Војно-техничког института у Београду. Одражано је седам седница Комисије за
спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 2013-2018. На 19. седници
за председавајућег је изабран Мирољуб Томић, члан Високог савета судства из реда
судија, а за заменика Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије за европске интграције. Током 2015. Године, спроведена су четири јавнобележничка испита
у редовним испитним роковима. На основу два спроведена конкурска, именована
су 54 јавна бележника и 10 јавнобележничких помоћника. У току је спровођење једног конкурса за именовање 12 јавних бележника и једног конкурса за именовање
четири јавна бележника. Спроведена су два извршитељска испита, именована су 23
извршитеља на основу једног спроведеног конкурса и осам заменика извршитеља.
У току је спровођење конкурса за именовање осам извршитеља.
Донети су следећи закони: Закон о допуни Закона о судијама, о заштити права
на суђење у разумном року, Стратегија истрага финансијског криминала, Закон о потврђивању
уговора између РС и Републике Турске о изручењу и узајамној правној помоћи у кривичним
стварима, као и у грађанским и трговачким стварима, Закон о извршењу и обезбеђењу, о изменама и допунама Закона о правосудној академији, о допуни Закона о јавном тужилаштву и о
судијама, као и о изменама и допунама Закона о Високом савету судства, Закона о Државном
већу тужилаца, Закона о јавном бележништву, Закона о судским таксама, Закона о наслеђивању, Породичног Закона, Закона о промету непокретности, Закона о ванпарничном поступку,
као и финална верзија Акционог плана за преговарање Поглавља 23, која је усаглашена са
последњим препорукама и потврђена од стране ЕК у Бриселу.
У припреми је Преднацрт грађанског законика, као и нацрти закона: о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку, о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника, о
изменама и допунама Закона о враћању одузете имовине и обештећењу, о заштити података о
личности, о изменама и допунама закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела,
о поступку утврђивања чињеница о положају новорођене деце за коју се сумња да су нестала
у породилиштима, о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала и корупције, Нацрт Националне стратегије за процесуирање ратних злочина 20162020. И Нацрт посебног Акционог плана за остваривање права националних мањина.

ценама лекова за употребу у хуманој медицини
чији је режим издавања на рецепт. Остварене
уштеде од близу 40 милиона евра. Здравство
Србије у 2014. заузело је 33. место од 37. европских држава у Европском здравственом
потрошачком индексу „Euro Health Consumer
Index“. Претходних година здравство Србије
било је убедљиво последње по овом индексу.
У извештају за 2015. очекује се наопредак од
још пар места. Донет је Закон о измени Закона
о здравственој заштити, о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању, о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства, спроведене су активности за

усвајање „Зојиног закона“, које су претходне
власти држале у „скупштинској фиоци“.
Изменом Правилника и квалитетном организацијом повећан је број расположивих лежајева у палијативној нези. Сарадња са цивилним
сектором резултирала је бољим условима у
породилиштима, побољшаном исхраном породиља и тиме да особље у породилиштима носи
идентификациони беџ. После шест одлагања,
Министарство је реализовало ступање на снагу
новог Календара вакцинације, којим се нашој
деци обезбеђује европски стандард (у ЕУ се примењује још од 2006. године), односно бесплатна
комбинована петовалентна вакцина.

МИНИСТАРСТВО СПОРТА

У

2015. наши спортисти освојили су 30 медаља у 10 различитих спортова, a укупно
су освојене 522 медаље, од тога чак 168 златних. Финансирамо 54 савеза за реализацију
спортских кампова које сваке године посети на
хиљаде младих спортиста. Први пут се награде,
национална признања и стипендије исплаћују
у року не дужем од седам дана, и не дугује се
ниједном спортисти. У оквиру пројекта СОФА
скоро 13.000 младих бесплатно
се бави неким од 22 спорта, а
пројекат Спорт у школе спроводи се у преко 60 градова
и 80 школа. Организован је
Сајам спорта, који је окупио око
70.000 људи. Предлог закона о
спорту утврђен је на Влади.
Отворили смо Атлетски стадион у Крушевцу, Национални
гимнастички центар у Костолцу, завршавамо радове на Атлетској дворани у Београду,
Атлетски стадион у Новом
Пазару, Национални ватерполо тренинг центар у Врњачкој
Бањи и реконструкцију Омладинско-спортског кампа Караташ, а започињемо и изградњу Одбојкашког тренинг центра
у Врњачкој Бањи. У 2015. уређен је и велики
број трим стаза, спортских хала, мултифункционалних терена и базена. Удвостручен је број
медицинских прегледа и тестирања, три пута
је повећан број спортова у којима се спроводе допинг контроле, одржан је Први конгрес о
превенцији допинга у спорту, а Београд је био
домаћин спортске елите на Првом међународном конгресу спортске медицине.
Усвојена је Национална стратегијa за младе
2015-2025. и Акциони план за спровођење
2015-2017. Ради се Нацрт Закона о изменама
и допунама Закона о младима. Годишње се
стипендира 2.060 младих и награђује 1.200
средњошколаца. У циљу спровођења Националне стратегије за младе, одобрено је и финансирано 105 пројеката, израђен је предлог програма мера за запошљавање младих до 2020,
а кроз програм „Млади су закон“ финансирано
је 165 омладинских волонтерских пројеката и
30 кампова. Министар Удовичић у Њујорку је
излагао на специјалном заседању ГС УН поводом обележавања 20. годишњице спровођења
Светског програма акције за младе.
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1. КЛАДОВО

Сећање на жртве саобраћајних незгода
Савет за безбедност саобраћаја Општине
Кладово обележио је Светски дан сећања на
жртве саобраћајних незгода. Урош Бановић,
заменик председника Савета, заједно са члановима Савета, засадио је саднице магнолије
у парку у знак пијетета према жртвама. Придружили су им се и кладовски бајкери, како би
скренули пажњу на чињеницу да су возачи мотоцикала једна од најугроженијих категорија
у саобраћају. Савет за безбедност саобраћаја
активни је учесник смотре основаца „Шта знаш
о саобраћају“, заједно са аутомото друштвом и
саобраћајном полицијом.

2. ЦРНА ТРАВА

Хуманитарни пакети
Активисти Црвеног крста Црна Трава поделили су пакете хуманитарне помоћи за најсиромашније, најугроженије и за самачка старачка
домаћинства. Уређивана су и чишћена речна
корита за воде другог реда на територији наше
Општине. Израђен је пројекат реконструкције
нисконапонске мреже у МЗ Криви Дел, а у току
је припрема тендерске документације за расписивање јавне набавке за избор извођача радова.

3. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Чишћење Бегеја
Дружили смо се са грађанима и организовали шаховски турнир у просторијама нашег
ОО. Активисти МО Бачки Петровац уредили су
зарасло двориште куће за социјално угрожене
грађане и чистили реку Бегеј. Извукли су смеће
и гране, и прочистили цеви испод моста, као
и тротоар. Чланице Уније жена обележиле су
Међунaродни дан детета, поделиле најмлађима поклоне и упознале се са проблемима родитеља и малишана.

4. КАЊИЖА

Обележен Светски дан дијабетеса
У Велебиту, у Општини Кањижа, Унија жена
ОО СНС, на челу са председницом Милком
Лончар, у сарадњи са Организацијом за дијабетес, обележила је Светски дан дијабетеса подржавањем акције бесплатног мерења притиска и
шећера у крви мештанима Велебита.

5. ВЛАДИМИРЦИ

Трибина и помоћ за децу
Активисти ОО СНС Владимирци поставили
су страначке билборде на ударне локације у
Општини. Отворили смо нове страначке просторије у Улици Светог Саве и одржали трибину
„Насиље у породици“, када нам је гошћа била
Весна Станојевић, координаторка сигурних
кућа. Трибина је организована са циљем прикупљања средстава за децу из угрожених породица, а реализована је уз помоћ три савета
- за родну равноправност, информисање и омладину. Највећу подршку акцији дали су председник и потпредседник ОО, Владан Милошевић и Раде Ковачевић.

6. ЖИТИШТЕ

Утакмица толеранције
Поводом Међународног дана толеранције,
чланице Уније жена делиле су тематске флајере
у Житишту и Банатском Двору са циљем подизања свести грађана о важности толерантног
друштва и прихватања различитости. Активисткиње су, затим, и личним примером показале
шта значи бити толерантан и одиграле фудбалску утакмицу са колегама из Честерега, у којој
је победило пријатељство. Поводом Међународног дана деце, чланице Уније дружиле су
се са најмлађима из Банатског Карађорђева и
Житишта. Поводом Међународног дана борбе
против насиља над женама, председница Уније
жена, Снежана Вучуревић, апеловала је, путем
Фејсбука, на искорењивање сваког вида насиља,
а чланице су делиле флајере са порукама да се
насиље мора спречити и да мора бити кажњено.

7. СВИЛАЈНАЦ

Формирана Унија младих
Формирана је Унија младих, чиме је пружена могућност да се млади људи професионално докажу у раду ОО. Председник ОО СНС
Свилајнац, Бранислав Маринковић, нагласио
је да без младих ниједна институција не може
да ради на најбољи могући начин и да је на
њима да сутра преузму одговорност за вођење
општинских органа. Председништво ОО СНС
приредило је, том приликом, изненађење. Гост
састанка био је Зоран Бабић, шеф Посланичке
групе СНС, са којим су млади имали прилику да
разговарају о политичком активизму и реформама које се спроводе.

8. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Слава и редовне активности
Чланство СНС са територије Општине Велико Градиште, поред редовних активности
помоћи грађанима, обележило је страначку
славу Свету Петку. Том приликом, гости су нам
били народни посланик Милован Дрецун, Бане
Спасовић, председник ГО СНС Пожаревац и
председник СО Пожаревац, Сафет Павловић,
председник Општине Жагубица, и бројни други чланови СНС.

9. СОКОБАЊА

Обнова школе у МЗ Језеро
На иницијативу МО Језеро и ОО СНС Сокобања, урађен је Пројекат инвестиционог
одржавања и адаптације простора у згради
Основне школе у Језеру. Пројекат је донација
приватне радње за пројектовање и инжењеринг, а радове ће обавити мештани Језера.

10. ТРГОВИШТЕ

Отварање дела аутопута
Поред редовних активности нашег ОО, акција и контакта са грађанима, више од 500 чланова ОО СНС Трговиште присуствовало је отварању 26,2 км аутопута на Коридору 10, Јужни
крак Е -75 код Врања, који је отворио премијер
Александар Вучић, а који нам много значи за
повезивање људи и робе на југу Србије.

11. ВРБАС

Решавање комуналних проблема
Чланице Уније жена ОО, поводом Међународног дана детета, посетиле су Каритас
у Куцури, дружиле су се са децом и упознале
се са проблемима родитеља који децу доводе
у дневни боравак. Активисти нашег ОО уређивали су запуштено аутобуско стајалиште у Водицама. Чланови МО Стари Врбас, у сарадњи
са Саветом за комуналне делатности, обишли
су насеље 4. јули, разговарали са грађанима
и обећали да ће апеловати на локалну самоуправу да се реше проблеми са уличном расветом, атмосферском канализацијом и недостатком контејнера. Општина Врбас је за решавање
стамбеног питања избегличких породица добила 244.000 евра из РСП фонда, који ће бити
утрошени за куповину сеоских домаћинстава и
набавку грађевинског материјала. ОО СНС Врбас обезбедио је семенску пшеницу и вештачко
ђубриво за сеоска домаћинства која се издржавају искључиво од пољопривреде, а имају мале
катастарске приходе.

12. ОЏАЦИ

Хуманитарни концерти
Привреда Општине Оџаци, од јануара до
септембра ове године, остварила је суфицит
у спољно трговинској размени од око 16,69
милиона евра. У Раткову, Српском Милетићу
и Каравукову организовали смо поделу брикета за ложење социјално најугроженијим
породицама. Чланови ОО поклонили су компјутер Радивоју Ђуровићу (30), који је од 11.
године у инвалидским колицима. МО Бачки
Брестовац наставља се уређење дечијег игралишта. У Новом Саду потписани су уговори о реализацији Регионалног стамбеног
програма за избеглице са 61 општином и градом, међу којима је и Општина Оџаци. Чланови МО Оџаци наставили су уређење пролаза
код некадашње фабрике ИТЕС до насеља Романија. У Раткову је одржан Фестивал фолклора. УГ Жене за Српски Милетић и МО СНС
настављају уређење села. Претресен је кров
на сеоској капели, окречена је спољна фасада и унутрашње просторије, озидана ограда,
офарбана капија, искрчено шибље, направљен мостић у парку поред канала ДТД... У
ромском насељу у Богојеву насипају се неасфалтирани прилази и пут у главној улици. У
ОШ „Бора Станковић“ у Каравукову одржан
је Трећи фестивал науке. Унија жена обележила је Међународни дан борбе против дијабетеса. На хуманитарном концерту „Срцем за
Михајла Тонковића“, сакупљено је више од
пола милиона динара за лечење младог Брестовчанина. Обележен је дан ОШ „Никола Тесла“ у Бачком Брестовцу. КУД „Станиша Стошић“ из Каравукова организовао је концерт
за прикупљање помоћи за лечење мале Петре
Спасић. Одржан је Оџачки полумаратон, на
којем су учествовали чланови Уније жена и
Уније омладине СНС.

Кладово

Врбас

Трговиште
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13. РУМА

Сарадња са немачким Берзенбриком
Делегација Општине Рума, коју је предводио председник Слађан Манчић, посетила је
немачки град Берзенбрик, где је разговарала
са градоначелником Хорстом Бајером, посетила највећи индустријски парк у Доњој Саксонији, фабрику за производњу пољопривредне
механизације Grimme Gruppe и Регионалну
привредну комору Оснабрика, где је са привредницима разговарала о могућностима повезивања са Општином Рума. Почело је асфалтирање дела Гробљанске улице у Добринцима,
где мештани живе скоро пола века без асфалта,
а почиње и асфалтирање улица у Жарковцу и
Краљевцима. Општина Рума финансира, са 40
милиона динара, и асфалтирање Улице Мише
Убоје, у дужини од 1,3 километара. Председник
Слађан Манчић каже да ће Општина у наредној
години подржати више од 90 одсто пројеката
месних заједница и да ће се преко 600 милиона
динара уврстити у пројекцију буџета за 2016.
годину, за градњу путева, реконструкцију школа, домова културе, амбуланти...

14. ПЛАНДИШТЕ
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Пакети за најугроженију децу
Активисти ОО СНС Пландиште, поводом
Дана детета, прикупили су пакете са основним животним намирницама и средствима за
хигијену за најугроженију децу и њихове породице у свим насељеним местима Општине.
Савет за здравство ОО, у сарадњи са Саветом
за здравство ГО СНС Панчево и МО Хајдучица,
организовао је трибину „Едукација против болести шећера у крви“ у Словачком дому у Хајдучици. Савет за здравство, такође, подржао је
акцију превентивних прегледа мештана Хајдучице. Наш ОО, у сарадњи са Саветом за пензионере, организовао је одлазак чланова Странке
на концерт „Косовских божура“ у Београду, а
у сарадњи са Унијом жена
ОО СНС Пландиште и
Унијом жена Јужног Баната,
организовали смо одлазак
чланова Странке у Панчево
Грађани Општине Бечеј показали су да апсолутно подрна трибину „Насиље над
жавају политику Александра Вучића и СНС, 29. новемженама у породици“.
бра, на изборима за савете месних заједница. У свих шест
15. КОВАЧИЦА
МЗ, од 83 кандидата, чак 72 са листе СНС- а однело је
Појачање у Одборничубедљиву победу. Посебно је значајно то што је поверење
кој групи СНС
Српској напредној странци указано и у МЗ Бачко Петрово
Одборничка група СНС
у СО Ковачица именовала
Село, са претежно мађарско становништвом. Ово је још
је одборницу Мирјану Косједан доказ да су грађани Војводине спремни на изборе
тић за шефа Одборничке
и промену власти, после 15-годишње владавине ДС-а и
групе, уместо Зорана СаБојана Пајтића.
ванова, који је изабран за
председника СО. Савет
за здравство испланирао
који спроводи Еколошки центар „Станиште“ из
је активности у циљу подршке превентивној
Вршца, а финансира га Амбасада Краљевине
контроли здравља суграђана. Чланови ПраНорвешке. Град Чачак је током 2014. заменио
вног савета израдили су план активности,
215 натријумових сијалица новим ЛЕД сијалимеђу којима су и бесплатна правна помоћ,
цама, а у 2015. - 161 сијалицу. Град је, кроз субправно тумачење за потребе ОО и органивенције у пољопривреди, путем јавног конкурзовање стручних саветовања. Одборница
са, поделио пољоривредницима 21,4 милиона
ДС-а у СО Ковачица, Мирјана Белић-Грујић, дин. за набавку механизације, обогаћивање
приступила је Одборничкој групи СНС, и сточног фонда, повртарство, наводњавање,
постала 25. одборник СНС. Чланице Уније
пчеларство и воћарство. ГО СНС Чачак свечажена договарале су акције поделе хуманитарне помоћи социјално угроженим породицама, за шта су више пута добиле признања
и похвалнице. ОО СНС Ковачица, заједно са
МО Дебељача и МО Уздин-Путниково, одржао је редовне састанке у Дебељачи и Уздину, где су подељени и пакети са животним
намирницама за социјално најугроженије
чланове Странке.

Апсолутна победа у Бечеју

42

10

но је обележио славу странке Свету Петку, а
чланови Савета за омладину разговарали су са
грађанима и делили „СНС Информатор“. Посетио нас је потпредседник ИО СНС, Александар
Јовичић, и том приликом представљени су и
нови чланови СНС.

17. НИШ

Превенција раног напуштања школе
Поводом Светског дана борбе против дијабетеса, Савет за здравство одржао је трибину,
на којој је указано на узроке настанка и ризике
од ове болести. Чланови МО Медијана 2 чистили су простор испред ДЗ у Дуваништу. Савет за

16. ЧАЧАК

Савремена јавна расвета
Град Чачак је партнер на пројекту „Систем сакупљања споредних животињских производа“,

Ниш
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спорт донирао је нову спортску опрему за ФК Вулкан из Бренице. Премијер Александар Вучић свечано је отворио фабрику „Леони“, која производи аутомобилске каблове за возила „јагуар“ и „ландровер“. Фабрика
је почела рад у пуном капацитету у Дољевцу, а у наредном периоду запослиће 1.700 људи. Након 26 година, реновирани су и отворени базени
СЦ „Чаир“, за шта је Град обезбедио 70 милиона динара. У присуству Мишел Сен Лоа, директора Канцеларије Уницефа, и градоначелника Ниша,
Зорана Перишића, потписан је Протокол о сарадњи 28 институција и
удружења на превенцији раног напуштања школе.

18. СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сремска Митровица

Стипендије за најбоље студенте
Низом манифестација, Град Сремска Митровица обележио је Дан ослобођења у Другом светском рату. Амбасадорка Аустралије у Србији,
Јулија Фенеј, заједно са аустаралијском џез певачицом српског порекла, Урсулом Јовић, посетила је град и најавила заједнички археолошки
пројекат. У Градској кући уприличена је свечаност поводом доделе Новембарских награда и Плакета града. Обележен је Дан града и организовано је прво колективно венчање. У организацији Градске управе за
образовање, одржана је акција „Сачувај здравље“. У Галерији је одржана
изложба 40 слика Милене Павловић - Барили. Италијанска компанија
„Лабор Лењо“ отворила је погон пилане. Додељене су 103 стипендије
за најбоље студенте са територије Града. Амбасадор Аустрије у Србији,
Јоханес Ајгнер, посетио је локалну самоуправу и најавио наставак привредне и културне сарадње. Министар правде, Никола Селаковић, посетио је КПЗ Сремска Митровица, поводом обележавања 120 година
постојања. Амбасадор Канаде, Филип Пинингтон, обишао је, у пратњи
градоначелника Бранислава Недимовића, црпну станицу на Босуту, која
је предмет донације. Одржан 24. Фестивал беседништа „Sirmium lux verbi
- Сирмијум светлост речи“.

19. УБ

Градња нове школе у Калиновцу
Општина Уб добила је 600.000 евра за стамбено збрињавање 40 избегличких породица. Општина је потписала уговор са инвеститорима из
Абу Дабија којим се регулише изградња рецензионог језера на подручју
села Радуша и Чучуге. Поставља се асфалт на Сандића имању и гради
се кишна канализација у три улице. ЕУ донирала је предузећу „Брана и
синови“ из Каленића опрему за рециклажу пластичног отпада, вредну
25.000 евра, у оквиру пројекта „Овде смо заједно – европска подршка
за инклузију Рома“. У Калиновцу је почела градња нове основне школе,
а 10 милиона динара обезбедила је Владина Канцеларија за помоћ. У пет
убских села уређује се путна мрежа. У оквиру другог круга програма помоћи поплављеним газдинствима, у организацији ЕУ и ФАО, пољопривредницима је подељено 15,6 тона семенског материјала. Општина Уб
је, осми пут, покровитељ, а Установа за културу домаћин и организатор
смотре најбољих аматерских позоришта из бивше Југославије. Донацијом
Владе Јапана од 62.000 евра, Дом здравља је добио дигитални рендген
апарат. Одељењима школе у Гвозденовићу и Трлићу, Opportunity bank из
Новог Сада донирала је пет компјутера, а радници банке засадили су 70
садница четинара и цвећа, и уредили двориште испред трлићке школе.
Мештани Памбуковице дочекали су премијера Вучића, који је отворио
деоницу од 5,2 километра на путу Памбуковица-Новаци.

20. РАЧА

Жабаљ

Завршено све што је планирано
Локална самоуправа у Рачи, на челу са СНС, завршила је планиране
и започете инфраструктурне пројекте. Завршено је асфалтирање пута у
МЗ Вишевац, као и уређење и насипање тврдим материјалом 10 километара атарских путева на подручију свих МЗ. Завршено је и отворено игралиште за мале спортове у оквиру спортског комплекса Средње школе
„Ђура Јакшић“.

21. НЕГОТИН

Млади посетили Дом за старе
Чланови Омладине ОО СНС Неготин обишли су суграђане у Дому за
старе „Радост“. Акција, коју су уприличили поводом Међународног дана
хуманости, претворила се у вишечасовно дружење, разговор и играње
друштвених игара, уз пригодне поклоне за старије суграђане.

22. СЕНТА

Промоција књиге
Осим редовних страначких активности и помоћи грађанима, активисти ОО СНС Сента присуствовали су и промоцији књиге Петра Терзића,
потпредседника нашег ОО и почасног грађанина Сенте.

23. ЖАБАЉ

Разговор и помоћ грађанима
Чланови ОО СНС Жабаљ разговарали су са суграђанима и делили
„СНС Информатор“ на пијацама у својим местима, а грађани су нам се
жалили на нагомилане проблеме настале услед предуге владавине и немара коалиције око ДС-а - на урушене путеве и тротоаре, на сиромаштво
и незапосленост, посебно откако је Фабрика шећера „Жабаљ“ изместила
производњу из наше Општине. Правни и економски савет одржали су

Сента
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Храм зидамо рукама и срцем

Председник Републике Србије, Томислав Николић, говорио је на свечаној седници Друштва за подизање Храма
Светог Саве на Врачару, које је недавно прославило 120
рођендан.
„Од давнина нас прати народна мудрост да човек никада не може да заврши своју кућу. И кад је сагради, треба
је довека дорађивати, поправљати, занављати. А Храм
Светог Саве је наша заједничка кућа, онај део породич-

ног завештања, материјалног и духовног наслеђа које се
преноси са генерације на генерацију. И свака генерација
је за ових 120 година, колико су јој прилике и историјски
тренутак дозвољавале, подизала своју кућу, свој Храм
Светог Саве. И циглом и црепом, и земљом, и водом, али
и молитвом, љубављу, надом, преданошћу - Храм зидамо
колико рукама толико и срцем“, поручио је председник
Николић.

СНС ПАНОРАМА
мноштво састанака у циљу помоћи грађанима. Чланице Уније жена обележиле су Светски
дана детета, кроз едукативну радионицу за
најмлађе.

Странке учествовали су у чишћењу и реновирању Дома културе у МЗ Рудница, као и у великом окупљању омладине.

Помоћ за избегличке породице
Доделили смо новчану помоћ избегличким породицама од 435.000 динара, односно
15.000 динара по породици. На стоту годишњицу боравка Владе Србије у Рашкој, у
Центру за културу „Градац“ отворена је стална
поставка Спомен-собе Курсулића, као сећање
на овај важан догађај. Додељена су средства
удружењима грађана за области бриге о деци
и хуманитарних програма. Расписан је конкурс
за суфинансирање пројеката остваривања јавног интереса у области јавног информисања
у електронским медијима за 2015. Омладинци

Кружни ток на улазу у град
На изборима за чланове Савета МЗ Општине Бечеј, убедљиву победу однели су кандидати које је подржала коалиција око СНС. Од
укупно 83 кандидата, 72 изабраних су са листе
СНС и СПО, док је преосталих 11 са листе СВМ.
Избори су одржани у шест МЗ, а посебан успех
постигнут је у МЗ Бачко Петрово Село, у којој
живи претежно мађарско становништво. Реконструисана је јавна расвета на кеју, а живине и натријумове сијалице замењене су новом
ЛЕД технологијом, која би требало да умањи
рачуне за струју и до 50 одсто. Завршен је
кружни ток на улазу у град, што је допринело

24. РАШКА

Бечеј

25. БЕЧЕЈ

већој безбедности у саобраћају и бољем повезивању са Коридором 10. После само 35 дана
реконструкције, пуштен је у рад Сојарски пут
(2,2 км), у чијој градњи је коришћена савремена
технологија која се први пут примењује у Србији, а која штеди новац и чува животну средину. Реконструисан је и Србобрански пут (1,6
км) и око два километра Петровоселског пута,
а пресвлачи се асфалт у Индустријској зони.

26. СУБОТИЦА

Поклони за децу у Специјалној школи
Поводом обележавања Светског дан детета,
Унија жена ОО СНС Суботица посетила је Специјалну школу за децу са сметњама у развоју
„Жарко Зрењанин“ и ђацима поделила поклоне.

27. КРАГУЈЕВАЦ

Реконструкција школе и Завода „Мале
пчелице“
Након преговора о новом кредиту, у износу од 15 милиона евра са Европском банком,
управа Града Крагујевца најављује рационално трошење и правичну расподелу средстава.
У првој фази радова, реновирана је сала ОШ
„Светозар Марковић“, за шта је Град издвојио
25 милиона динара, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја пет милиона
динара. Градоначелник Радомир Николић
најавио је да је у другој фази планирано оспособљавање шест нових учионица и четири
кабинета. Обновљено је 3.000 квадрата у
Заводу за смештај одраслих лица „Мале пчелице“ из сопствених средстава, а свечаном
отварању павиљона „Бисер“ присуствовали
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Србобран
су градоначелник Николић и министар Вулин. СКГО, Министарство пољопривреде и
Управа за управљање пројектима Града организовали су регионалну промоцију ИПАРД
2 програма, претприступне помоћи за рурални развој 2014-2020, намењене пољопривредницима из Шумадијског, Поморавског,
Рашког, Моравичког, Колубарског и Подунавског округа.

28. КОВИН

Чишћење Делиблата
ОО СНС Ковин организовао је трибину
„Превенција и заштита од насиља над женама
и насиља у породици“, у сарадњи са ГО Панчево. Делегација нашег ОО положила је венац
на споменик на Војном гробљу, поводом Дана
ослобођења Ковина у првом Светском рату.
Организовали смо чишћење и уређивање Делиблата, у коме је учествовало око 80 активиста из свих МО. У организацији Уније жена,
обележен је Међународни дан права детета,
грађанима су дељени флајери и вођени разговори о афирмацији дечијих права. Формирали
смо савете за здравство, спорт и омладину, информисање, Правни савет, Унију жена и Унију
пензионера.

29. КРАЉЕВО

Лађевци се отварају и за цивилне летове
Потпредседница Владе и министарка, Зорана Михајловић, потписала је Споразум о
сарадњи на реализацији пројекта стамбене
обнове после земљотреса у Доситејевој улици, вредан 13 милиона евра. Најавила је да ће
у марту почети изградња 363 стана у четири
осмоспратнице за породице чији су стамбени објекти били нефункционални и додатно
оштећени у земљотресу 2010. године. Министарка је истакла да би Влада ускоро требало да донесе закључак о промени статуса
војног аеродрома Морава у Лађевцима у цивилно-војни аеродром.

30. БЛАЦЕ

Реновирање зграда школа и вртића
И поред велике опструкције од стране опозиције, започети су радови на изградњи базена, који локална самоуправа покушава да
изгради још од 2005. Санирани су путеви у
месним заједницама. Обезбеђена је донација
за израду пројекта проширења капацитета
Дома у Трбуњу и Дома за смештај старих лица
у Блацу. Реконструисана је зграда вртића и подови у основној школи, а набављен је минибус
за превоз ученика. Изграђена су два километра регионалног пута Блаце – Равни, саниран
је кров и изграђен санитарни чвор у сибничкој
школи. Први пут од изградње, обновљени су
санитарни мокри чворови у Средњој школи у
Блацу. Набављено је неколико нових и поправљене су старе грађевинске машине за потребе ЈКП.

Трстеник

31. ТРСТЕНИК

Превенција остеопорозе
Чланице Уније жена ОО СНС Трстеник подржале су акцију мерења густине костију код
жена старијих од 45 година, у циљу раног откривања остеопорозе. Акцији се одазвао велики број чланица и симпатизерки Странке,
а обављено је 70 снимања. Савет за културу
и информисање одржао је трибину на којој је
новинар Никола Поповић одржао едукацију о
медијским наступима и култури у јавном обраћању. Трибини су присуствовали народна
посланица Милена Турк, члан ИО СНС, Ненад
Дејановић, председник ОО СНС Трстеник,
Александар Ћирић, и одборници.

32. ДЕСПОТОВАЦ

Нови асфалт, трафо - станица и водовод
Локална самоуправа расписала је конкурс
за материјалну помоћ студентима, а сви студенти који су уписали другу годину факултета
добиће по 5.000 динара месечно. Новим асфалтом пресвучен је пут Деспотовац – Водна,
према Ресавској пећини и водопаду Лисине. У
селу Стењевац урађен је магистрални вод за
водовод, а у Дутову трафо - станица, чиме је
решен вишедеценијски проблем снабдевања
електричном енергијом. ЕДБ Краљево, у сарадњи са ЕДБ Деспотовац, реконструисала је
електромрежу на ширем подручју Деспотовца.

33. МАЈДАНПЕК

Стан за Петковиће од чланова СНС
На предлог одборника СНС у СО Мајданпек,
донета је одлука о стипендирању ученика и
студената у школској 2015/2016 години. У свим
МЗ радили смо на промоцији Странке и дељењу
„СНС Информатора“. Улично осветљење добила
је још једна улица у горњем делу града која никада није раније била осветљена. Потпредседник
Главног одбора СНС, Братислав Гашић, посетио
је Мајданпек и породици Петковић уручио кључеве стана, купљеног средствима чланова СНС.

34. ЗРЕЊАНИН

Едукативне трибине
У оквиру обележавања Недеље сећања на
жртве саобраћајних незгода, Унија младих организовала је едукативно предавање о поштовању
саобраћајних прописа и опасности од конзумирања алкохола, као и предавање „Србија кроз
фолклор“, на коме су културна друштва представила народне ношње и обичаје. Председник
новоформираног Савета за националне мањине,
Јарослав Стеванов, на конференцији за новинаре, говорио је о заштити и унапређењу мањинских права, афирмацији мултикултуралности и
сарадњи са локалном самоуправом.

35. СРБОБРАН

Садња стабала
Око 30 активиста ОО СНС Србобран засадило је 60 младих стабала код фудбалског ста-

диона на Вашаришту, показујући одговорност
према природи и окружењу, и дружећи се са
суграђанима. Акцију су подржали МО Србобан
и МО Надаљ, Унија жена и Oмладина СНС.

36. НОВИ ПАЗАР

Нова црква у родном месту Светог Саве
У циљу јачања туристичке понуде, у селу
Мишчиће, родном месту Светог Саве, свечано
је отворен верско- културни објекат. Отварању
су присуствовали и чланови ГО Нови Пазар,
који су максимално помагали изградњу. Чланови СНС помогли су изградњу верских објеката
и у Врановини, Дежеви, Шароњама и Лукарима. Завршен је део тротоара код ОШ „Меша
Селимовић“, а очекује се постављање заштитне ограде од 200 метара. У селу Црноча, после
20 година, насут је пут који ће, између осталог,
омогућити ђацима да лакше дођу до школе. Решен је дугогодишњи проблем лошег водоснабдевања у Улици Меше Селимовића, урађена
је улична расвета, а очекује се и нови асфалт.
Потпредседница Главног одбора СНС, Зорана
Михајловић, одржала је радни састанак у просторијама нашег ГО, где се упознала са локалним проблемима, а затим је обишла и манастир
Ђурђеви Ступови, где су је монаси упознали с
потребама братства. Министарка је обишла и
рестаурирану дворску цркву Немањића и храм
у изградњи посвећен Светом Сави, а затим је
разговарала са мештанима о начинима да се
помогне Дежевском крају.

37. БОР

Нови агрегат на Мрљишу
Локална самоуправа обезбедила је 2,7 милиона динара за набавку агрегата јачег капацитета на изворишту Мрљиш, који ће обезбедити
несметан рад водосистема Боговина, у случају
хаварија на електро-мрежи. Обновљене су фасаде и кровови на Гимназији и Машинско-електротехничкој школи. Локална самоуправа је за
обнову градских и сеоских школа издвојила
више од 250 милиона динара, а плану су и нова
улагања. У ДЗ је почело да ради Саветовалиште
за дијабетес, под покровитељством Министарства здравља. Општина Бор организовала је
стручна предавања из области пољопривреде у околним селима. Општина је прославила
крсну славу, пренос моштију Светог Георгија
– Ђурђиц. Првог децембра почиње доказни период рада нове флеш-топионице, када би требало да се покаже да задовољава услове у вези
са емисијом штетних гасова. У циљу промоције
породичних вредности, одржана је традиционална 15. Златна свадба.

38. ПОЖАРЕВАЦ

Ревитализација старе индустријске зоне
Град Пожаревац купио је фабрику шећера
у стечају како би ревитализовао стару индустријску зону и уредио 22 хектара земљишта
које се може понудити инвеститорима. Иначе,
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Беочин

Мали Зворник

39. БОЉЕВАЦ

Насипање атарских путева
Интезивирани су радови на уређењу атарских путева у многим сеоским МЗ. Санирани
су и насипани путеви у селима Оснић и Оснић
Тимок, Сумраковац, Добро Поље, Бачевица,
Валакоње и Валакоње Буково. Уз подршку Министарства пољопривреде, Општина је реконструисала пут Подгорац – Подгорац Тимок,
у дужиниод 7,3 км. Наставља се израда канализационе мреже у самом граду, у улицама
Војводе Путника, Николе Пашића, Стаменка
Дамњановића, Радомира Миладиновића Змаја
и Мокрањчевићевој на Илинском брду. Завршава се најмодерније постројење за пречишћавање отпадних вода. Почели су јавни радови
на уређењу градских улица и сеоских гробаља,
које финансирају Општина и НСЗ. На овим
пројектима ангажовано је 29 људи, и то теже
запошљиве категорије.

40. БЕОЧИН

Уређење паркова и игралишта
На иницијативу предесдника ОО СНС Беочин, Митра Милинковића, добровољним
радом и залагањем чланова, поправљени су
садржаји парка код главне аутобуске станице. У сарадњи са МО Беочин Село, у склопу
основне школе прави се дуго очекивано дечије игралиште. Уређивали смо зелене површине у насељу Шљивик, где живе становници
ромске националности, а слична акција спроведена је и у МО Раковац, где смо уређивали
фудбалско игралиште. Савет за здравство
и социјалну политику, Савет за омладину,
Правни савет и Форум жена организовали су
трибине и предавања на тему борбе против
наркоманије, насиља у породици, полно преносивих болести, обележили су Дан детета,
и држали и редовне инфо пултове на пијаци
и аутобуској станици. У новим страначким
просторијама уведена су стална дежурства
Правног савета, Савета за здравство и социјалну помоћ, а Актив жена спроводи редовне активности на терену.

41. ТЕМЕРИН

Грађевински материјал за избеглице
Општина Темерин добила је 90.000 евра за
реализацију четири потпројекта Фонда регионалног стамбеног програма за доделу грађевинског материјала избеглицама. Планирана је
изградња 64 стамбене јединице у Сиригу преко Банке за развој Савета Европе, а Општина
ће обезбедити инфраструктурно опремљено
грађевинско земљиште. Захваљујући сарадњи

Комесаријата за избеглице и миграције РС и
Општине Темерин, додељена су бесповратна
средства за економско оснаживање избегличких породица. Пољопривредницима је уручена
помоћ у виду семенске пшенице и минералног
ђубрива, коју је донирао Јужнобачки управни округ. Чланови Уније младих помагали су
старијим лицима и самохраним мајкама око
припремања огрева, прикључили су се aкциjи
сaкупљaњa плaстичних чeпoвa рaди пoмoћи
дeци сa инвaлидитeтoм, а организовали су и
хуманитарни турнир у стоном тенису како би
помогли лечење болесног дечака. Чланице
Уније жена организовале су трибину о борби против карцинома дојке, како би скренуле
пажњу на значај превентивних прегледа. Уручили смо 27 стипендија најбољим студентима
наше Општине.

42. ВРАЊЕ

Уређење школског дворишта
Присуствовали смо свечаном отварању деонице аутопута Владичин Хан – Доњи Нерадовац, на јужном краку Коридора 10, који је
отворио премијер Александар Вучић. Поводом
55 година рада компаније „Јумко“, потписан је
уговор за израду униформи за Војску Србије, а
тим поводом министар одбране, Братислав Гашић, посетио је ову компанију. ГО СНС Врање
обележио је Светски дан климатских промена
дељењем едукативних флајера. Чланови МО
Врањска Бања уређивали су дворишта и околину ОШ „Предраг Девеџић“. Чланице Уније жена
обележиле су Међународни дан борбе против
насиља над женама трибином и посетом женама које су успеле да се извуку из канџи насиља.
Организовали смо акцију „Позовимо чланство“
и са члановима СНС разговарали о раду ГО
СНС Врање и МО.

43. ЛОЗНИЦА

Три нова одборника СНС у СГ
Одборничка група СНС ојачана је са три нова
одборника, а нови чланови Странке постали су
Томислав Арнаутовић, члан Градског већа, и
Марко Јовановић, донедавни председник ГО
СРС. Повереник ГО СНС Лозница и градоначелник, Видоје Петровић, представио је нове
чланове и истакао је да су одговорна социјална
политика, подизање квалитета живота и отвореност за све људе са идејама, учинили да СНС
постане најистакнутија политичка снага. Министар Срђан Вербић посетио је новоизграђени Културни центар у Тршићу.

44. КУЧЕВО

Штедљива улична расвета у Шумећу
Становници засеока Шумеће у МЗ Турија, од
овог месеца имају пет пута јефтинију уличну
расвету. Сарадњом грађана, највише В. Ђорђевића и Д. Радуловића, који су финансирали
набавку сијалица, МЗ Турија, на челу са председником Данчетом Миленковићем, и радни-

ка Дирекције за изградњу, досадашња улична
расвета замењена је новим ЛЕД сијалицама које
троше до пет пута мање струје. Настављено је
асфалтирање приградских и мање фреквентних
улица у Кучеву, новим асфалтом пресвучени су
краци Печке и Улице Велимира Дамњановића.
ЈП Србијашуме из Кучева организовало је обуку за добијање лиценце трактористе-секача.
Тромесечни курс похађала су 42 радника, а за
шест најбољих обезбеђено је запослење у ШГ
„Северни Кучај“, а остали ће посао наћи у приватним фирмама.

45. КУЛА

Превентивни прегледи
Чланице Уније жена, у сарадњи са ДЗ Кула,
обележиле су Светски дан борбе против дијабетеса и подржале акцију у центру Куле, када
су посетиоци на штандовима могли да провере
ниво шећера у крви и добију лекарске савете
о дијабетесу. Чланице Уније жена обележиле
су Светски дан детета посетом вртића у Липару, Крушчићу и Црвенки, где су малишанима
поделиле слаткише и књиге. Подржали смо
акцију бесплатних превентивних лекарских
прегледа у Крушчићу, када је око 100 људи
искористило прилику да измери крвни притисак, шећер у крви, уради ЕКГ преглед, преглед
кардиолога и ултразвук абдомена. Оваквих
акција биће и у наредном периоду, посебно у
мањим местима кулске Општине. Општинском
одбору СНС Кула и Унији младих припала је
част да угосте велики број омладинаца СНС-а
на едукативном семинару. Члан ИО СНС задужен за едукацију, Милан Стевановић, одржао
је едукацију о јавном наступу испред више од
200 омладинаца из Новог Сада, Зрењанина,
Сомобра, Апатина, Оџака, Куле, Новог Сада и
Београда.

46. БАЈИНА БАШТА

Савремени рендген апарат
Адаптира се рендген кабинет у ДЗ Бајина Башта, а заједничким средствима Министарства
здравља и локалне самоуправе набављен је и
савремени рендген апарат, који много значи
за доступност здравствене заштите грађанима наше Општине, велике површине и разуђености.

47. МАЛИ ЗВОРНИК

Уређење и најудаљенијих путева
Локална самоуправа, на челу са СНС, уређује
путну инфраструктуру у урбанијим деловима,
али и у теже приступачним местима у руралним срединама. Омладина ОО организовала је
посету Вишеграду, Андрићграду и манастиру
Добрун. Делегација Уније жена присуствовала
је Јесењем пословном форуму на Пословном
факултету у Ваљеву и Сајму књига у Београду,
а најављују и организовање вечери домаћих
радиности, у циљу чувања традиције од заборава.

Наставак на 24. страни

ово подручје потпуно је инфраструктурно опремљено и унето у планове као индустријска
зона, тако да се релативно брзо може привести намени и понудити инвеститорима. Такође,
Град може зарадити продајом секундарних сировина којих има у великој количини.

ДВОРАЦ ХЕРТЕЛЕНДИЈЕВИХ
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НАЈСКУПЉА РУШЕВИНА У СРБИЈИ
ВЕСТИ ИЗ ВОЈВОДИНЕ

Како је ДС опљачкала д
ОВАКО РАДИ ПАЈТИЋЕВА ВЛАДА:
Фонд за капитална улагања АПВ издвојио је више од
156 милиона динара за непостојећу обнову
Нестао је вредан грађевински материјал са градилишта
Деца са сметњама у развоју никада нису добила бољи смештај
Мештани никад нису добили обећаних 50 нових радних места

Н

апуштени и руинирани дворац аристократске породице Хертеленди, познатији у народу као „Хетерленд“, знаменитост малог села Бочара, удаљеног 25
километара од Новог Бечеја, можда није најпознатија, али свакако јесте наскупља рушевина у Србији.
Стицајем чудних околности, које су и данас предмет истраге надлежних органа, ова похарана, опљачкана, у коров зарасла грађевина, за чију је обнову Фонд за капитална улагања АПВ издвојио
више од 156 милиона динара, постала је најсликовитији симбол
бахатости и невероватног одсуства бриге о грађанима – особина
које су обележиле једноиподеценијску владавину Бојана Пајтића
и Демократске странке у Војводини.
Ова прича, о којој медији у Србији уопште не пишу, а која је једна од највећих афера и брука покрајинске администрације, почела
је када је 2011. године Општина Нови Бечеј уступила дворац Хертелендијевих за смештај Центра за терапију за децу са сметњама
у развоју. Пројекат је требало да реализује Удружење грађана Неворт, у сарадњи са Школом за основно и средње образовање деце
са посебним потребама „Милан Петровић“ из Новог Сада.
Ова локација изабрана је јер дворац Хертелендијевих окружује шест хектара прелепог парка са пратећим објектима, што
је идеално да се за децу са сметњама у развоју направе базен,
стаклена башта, шетне стазе, а да се у шталама држе животиње
које би помагале у рехабилитацији...
Пројекат је финансирао покрајински Фонд за капитална улагања, на чијем челу је био Момчило Миловић из ДС-а, који је за
извођача радова, на тендеру, изабрао фирму „Гарди д.о.о.“ из
Новог Сада, власника Игора Ребе. Почетком марта 2011. године
уговорени су радови вредни 156.125.643,31 динара са ПДВ-ом и
извођачу је исплаћен аванс од 30 одсто. Општина, на чијем челу
је био Миливој Вребалов из ДС-а, на спроведеном тендеру, одабрала је Институт за безбедност и сигурност на раду из Новог
Сада за надзор над извођењем радова.

Матија Ковач

Радови су започети 23. маја 2011. године, а рок за завршетак
био је 310 календарских дана. Међутим, ни данас, три и по године касније, обнова дворца, нажалост, није завршена.
Заменик председника Општине Нови Бечеј, Матија Ковач,
објашњава за „СНС Информатор“ да је Фонд за капитална улагања предузећу „Гарди“ уплатио аванс, а затим извршио још три
уплате.
„Инвеститор је уплатио фирми „Гарди“ 81.556.491,56 динара,
али је фирма обуставила радове седам месеци касније, тачније
8. децембра 2011. године. Већ тада се видело да на градилишту
скоро ништа није урађено. Изласком на лице места инжењера
Јавног предузећа „Дирекција“ и упоређивањем извршених радова и уплаћеног новца, установљено је да је, само по трећој
привременој ситуацији, уплаћено чак 14.583.597,01 динара више
од онога што је урађено, а претпоставља се да је укупна штета

Од дворца до душевне болнице
Село Бочар и околна земља некада су припадали породици
Јожефа Хертелендија, који је почетком 19. века подигао истоимени дворац. Реч је о приземној грађевини у стилу сецесије,
која у основи има ћирилично слово П. Замак је, кроз године и
векове, мењао власнике, а као последњи помиње се имућни
пивар Алојз Бајер.
„После Другог светског рата, дворац и имање су национализовани, и у његовим одајама били су смештени колонисти
из Босанске Крупе. Почетком 60-их, у дворац је усељено
Одељење неуропсихијатрије болнице „Ђорђе Јовановић“ из
Зрењанина, које је радило 40-так година под тим кровом. Од
2000. године, власт је, пред сваке изборе, обећавала да ће се
овде нешто урадити и отворити радна места, али ништа се
није дешавало до 2011. године, а видите како се и то завршило“, каже Радиша Гецић, дугогодишњи председник МЗ Бочар.

Све је ово плаћено парама грађана: Искидане и покрадене инсталације, стари
прозори, неупотребљив грађевински материјал и руинирани објекти дворца у Бочару

децу ометену у развоју
бившег директора Фонда за капитална улагања, Момчила Миловића, и бившег председника Општине Нови Бечеј, Миливоја
Вребалова.
Медији су писали да је Државна ревизорска инсти„Због прекида радова који су унапред плаћени, Општина је
туција, проверавајући пословање новосадских јавних
поднела кривичну пријаву против извођача фирме „Гарди“,
предузећа у 2011. години, утврдила да је фирма „Гарди“
али и тужбу против надзорног органа, јер се Фонд за капиталсамо од Завода за изградњу Новог Сада добила 13 пројена улагања никада није изјаснио о несталом новцу, и поред
ката, вредних око 35 милиона динара, а да је то предубројних покушаја општинског руководства. Страшно је што је
зеће радило реконструкцију неколико вртића „Радосног
новац узет од деце са сметњама у развоју и што никада нису
детињства“ без претходно расписаног јавног позива.
добили свој дом“, каже Љиљана Штрбац.
Иначе, сви рачуни фирме „Гарди“ у блокади су од 2012.
И док се чека мишљење надлежних државних органа о овом
године.
случају, мештани Бочара су дубоко разочарани. На путу испред
неколико пута већа. Међутим, фирму „Гарди“ то није спречило руине од дворца Хертелендијевих срећемо Верицу Чанковић и
да затражи још једну исплату од 52 милиона динара. На срећу, Миљку Карајанковић. Одмах нам кажу да је ово ругло у селу, а
тај новац нису добили, а Општина Нови Бечеј је о вишемилион- да је некада била нада и светла тачка.
„Надали смо се да ћемо ту да се запослимо и ми, и наша деца,
ској штети обавестила покрајински Фонд за капитална улагања
и затражила да се изјасни и надзорни орган, Институт за без- јер је било планирано да посао добије око 50 радника. Желели
бедност и сигурност на раду. Одговор никада није стигао ни са смо да нам деца остану овде, да не иду у велике градове или у
иностранство. Село се обрадовало, радови су лепо почели, сви
једне, нити са друге адресе“, наводи Матија Ковач.
Према његовим речима, овде није реч само о наплаћеном смо имали велика очекивања, а погледајте сада - све је пропановцу за непостојећу и срамну обнову, односно о новцу отетом ло. Не само што су стали радови, него нема ни нових радних
од деце са сметњама у развоју, већ и о додатној штети која је места, а да не причамо о томе да деца са посебним потребама
проузрокована немаром, јер је на напуштеном и необезбеђеном никада нису добила бољи смештај. Уз то, ови што су радили
градилишту остала велика количина грађевинског материјала, обнову дворца, скидали су стари бибер цреп и продавали га за
три динара по комаду, а да, при томе, нису издавали никакве
каблова, блокова – која је пропала или нестала.
„То су средства из Грађевинског фонда Републике Србије, јер признанице. Остатак материјала нестао је под окриљем ноћи,
јер није било чувара, и сада више нема
се овим пројектом помагала грађевинничега вредног, иако је двориште било
ска индустрија Србије. Дакле, није реч
пуно грађе“, прича Миљка Карајанкосамо о новцу Фонда за капитална улавић.
гања, већ о новцу свих грађана Србије.
Превентивно-здравствено-едукативноИ потпредседник Општине, Матија
Прво су наплаћени непостојећи радови,
радно-терапијски центар „Дворац“ треКовач,
каже да су и Бочар и Нови Бечеј,
затим је нестао грађевински материјал,
бало је да буде први терапијски центар
сада у безизлазној ситуацији.
деца са сметњама у развоју никада нису
овакве врсте на Балкану. У његовом скло„Заслугом људи који припадају Демодобила објекат који би им помогао у лепу требало је да раде природњачки музеј
кратској странци и покрајинској влади, на
чењу и рехабилитацији, а село Бочар и
и ботаничка башта, коју би посећивали
веома суров начин изврнута је одлична
ученици других школа и установа, што би
Општина Нови Бечеј изгубили су шансу
идеја која је требало да запосли 50-так
допринело инклузији, а основа терапије
за отварање педесетак нових радних
људи и врати наду становништву. Радови
била
би
хипотерапија,
односно
дружење
места и снабдевање дечијег дома наса коњима. Пројектом је предвиђена и
су почели у мају 2011, рок за њихов заврмирницама. Дакле, штета је вишеструка,
вежбаоница
за
стимулацију
мишића,
башетак био је 310 дана, а ДС је била у власти
комплексна и слободно може да се каже
зен за акватерапију, радионице за развој
све до 31. маја 2013. Дакле, све је њихова
и - немерљива“, објашњава потпредседмануелних вештина. Концепт „Дворца“
одговорност. Садашња општинска власт
ник Ковач.
требало је да буде јединствен у Европи,
неће прикривати било чију бахатост, лоОдборница у СО Нови Бечеј из Бопо архитектонском решењу и садржајиповлук и немар. Тражимо да се пронађу и
чара, Љиљана Штрбац, истиче да нама, али и добар пример запошљавања
казне одговорни“, закључује Ковач.
великог броја људи и развитка руралних
длежни државни органи тренутно
С. Влајнић
подручја.
спроводе истрагу о „случају ХетерФото: С. Мићановић
ленд“, а да је полиција приводила и

Миљеници покрајинске власти

Уништена добра идеја
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50. АПАТИН

Чишћење око бензинске станице, поправка ђерма
Чланови МО Пригревица, неколико недеља
за редом, на штандовима на пијаци промовисали су отварање нових страначких просторија, а
уредили су и простор око зграде некадашњег
ПИК-а, где су смештене нове просторије МО.
Пригревчани су у још једној у низу акција уредили, у коров зараслу, бензинску станицу на
уласку у село. Чланови МО Свилојево реконструисали су стари ђерам и ограду око њега.
Чланови ОО СНС Апатин организовали су акцију „У сусрет грађанима“, током које су чланови савета промовисали акционе планове и дискутовали са грађанима о решавању актуелних
проблема.

51. ИНЂИЈА

Лајковац

48. ЛАЈКОВАЦ

Ускоро затворени базен и шеталиште
Општина Лајковац доделила је једнократну
помоћ за седам регистрованих пољопривредних газдинстава. Реконструише се водоводна
мрежа у Улици Војводе Мишића, а почиње и
градња спортског објекта са затвореним базеном, како Лајковац више не би био једина
општина у Колубарском округу без базена.
При крају је чишћење осам километара канала, као превентивна мера одбране од поплава
у Јабучју, Боговађи, Врачевићу, Пепељевцу и
Непричави. Кроз програм заједничког финансирања Општине Лајковац и ЈП Србијаводе,
изводе се радови на два канала, а поправља се
и насип. Коначно се завршавају радови на новој
школи „Димитрије Туцовић“ у Јабучју, односно
отклањање недостатака на згради која је годинама стајала недовршена. Општина Лајковац,
након вишегодишњих преговора, откупила је
приватну кућу у непосредној близини Градске
куће, која је срушена, а простор око ње рашчишћен како би се, по пројекту архитектонског
и урбанистичког уређења, претворио у шеталиште. Обележили смо страначку славу Свету
Петку.

49. ЛЕБАНЕ

Нова учлањења
У ОО СНС Лебане учланило се 117 нових
чланова, што говори да су грађани препознали залагање и труд напредњака, на челу са
председником Александром Вучићем. Лебане
је мала, сиромашна општина, која је докрајчена
од стране неколицине локалних руководилаца
који новац немилице троше на кафане и друге
активности. Број новоучлањених људи показује
да народ жели промену локалног руководства
и да је СНС синоним за бољи живот. Желимо да
укажемо и на то да су обијене просторије СНС у
центру Лебана и да су из њих однети спискови
са именима чланова. Према речима поверника
ОО СНС Лебане, Горана Јовића, недавно је са
зграде у којој су просторије СНС-а нестала и
страначка застава, а полиција је обавештена о
свим догађајима.

Стоп насиљу над женама
Чланови ОО СНС Инђија организовали су
трибину на којој су указали на проблем породичног насиља над женама, на којој је модераторка била Радмила Митровић, а гошћа
Стојанка Лекић, председница Одбора за равноправност полова АП Војводине. На почетку
трибине, у видео прилогу, пуштена је исповест
жене која је била жртва насиља. Стојанка Лекић
истакла је, том приликом, важност упознавања
жена са њиховим правима, разбијања предрасуда и снажне институционалне заштите.

52. ЉИГ

Асфалирање путева, реконструкција
електромреже
Завршава се асфалтирање пута у МЗ Бошњановић, у дужини од 1,5 км, који је 16-ти км
урађеног асфалтног пута на територији наше
Општине у 2015. Председник Општине, Драган Лазаревић, посетио је МЗ Славковица, где
се асфалтира 500 метара локалног пута, који
повезује ову МЗ са МЗ Ба, и радове на реконструкцији Улице Војводе Мишића у Љигу, где
се постављају тротоари, кишна канализација
и саднице дрвореда. У још неколико улица у
Љигу почели су припремни радови за прво
асфалтирање након 30 година. Реконструише
се електромрежа у Улици 1300 каплара, што
је само део радова на љишкој електромрежи
током 2015, када су постављани нови каблови,
дрвене бандере замењене бетонским и урађене
нове трафо-станице. Вредност радова на нисконапонској мрежи од почетка године је око 50
милиона динара.

53. БАЧ

Садња ветрозаштитног појаса
Председник Општине Бач, Драган Сташевић,
и 12 корисника помоћи потписали су уговоре
о додели грађевинског материјала породицама
избеглих и расељених лица. Потписан је и уговор о јавној набавци садница за ветрозаштитне
појасеве. Подржали смо Базар здравља у Селенчи, где су грађани могли бесплатно да провере здравље. Чланице Уније жена обележиле
су Светски дан детета и на штандовима делиле
деци слаткише и бојице, а са одраслима разговарале о дечијим правима. Активисти нашег
ОО дружили су се са грађанима у свим местима
Општине и на штандовима делили промотивни

Апатин

материјал и „СНС Информатор“. Потписани су
уговори о стипендијама за преко 500 ученика и
студената са територије Општине. Расписан је
јавни оглас за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.

54. НОВА ВАРОШ

Бициклистичка стаза и Стратегија
развоја спорта
Влада Србије поставила је Димитрија Пауновића, председника Општине Нова Варош,
за начелника Златиборског управног округа.
Општина Нова Варош формирала је тим за израду Стратегије развоја спорта. Изведена је
премијера позоришне представе „Сине, не дирај ми сабљу“, у којој су обрађени најзначајнији
фрагменти из живота војводе Петра Бојовића.
Државни секретар, Предраг Перуничић, и Димитрије Пауновић отворили су нову пешачкобициклистичку стазу, дугу око два километра,
од насеља Шанац до туристичке зоне на Златару. Свечаном академијом обележен је Дан
Општине, а обележили смо и страначку славу
Свету Петку. Поводом Дана Општине, председник Пауновић уручио је награде најбољим
студентима и ђацима, плакете и захвалнице
заслужним појединцима и предузећима, међу
којима је и министар правде, Никола Селаковић. Представљен је Програм стручне праксе у
јавном и приватном сектору, као једна од значајнијих подстицајних мера локалне политике
запошљавања.

55. НОВИ БЕЧЕЈ

Обнова уз помоћ јавних радова
Активисти ОО СНС Нови Бечеј организовали су прикупљање топле гардеробе за децу
школског узраста. После реконструкције Омладинског дома у Куману, уз помоћ МЗ Кумане и
пројекта јавних радова, на реду је уређење Омладинског дома у Новом Селу. Одржан је 12.
Фестивал народног стваралаштва Ричај, који
је организовало мађарско КУД „Јокаи Мор“, а
гости су били мађарска културно уметничка
друштва. ЈП Дирекција Нови Бечеј наставља
пројектну активност за објекте фекалне канализације, а тренутно се гради секундарни колектор у Улици Тапаи Шандора. ЈП Дирекција
спроводи редован програм одржавања путева,
а планира се градња четири прикључка и санација банкина у улицама Партизанска, Ђуре
Јакшића, Петефи Шандора и Жарка Зрењанина. Општина Нови Бечеј, ЈП Дирекција и НИС
потписале су споразум о ревитализацији саобраћајница по којима се крећу НИС-ова возила у катастарској општини Ново Милошево, а
до сада је реконструисана Улица генерала Драпшина. У атарима се реконструишу пропусти,
чисти се 22 километара канала и гради велика
бетонска устава у близини Кумана.

56. ЋУПРИЈА

У потрази за инвеститорима
Новембар је протекао у знаку билатералних, економско-трговинских посета делегација амбасада земаља ЕУ и Кине. Посета две
делегације кинеских привредника уследила је
након недавне посете председника Општине
Ћуприја, Нинослава Ерића, Кини и састанака са
привредницима из региона Кћао. Овом прили-
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ком, представљен је пројекaт којим је Ћуприја
отворила врата привредницима са Далеког
истока. Посете делегација амбасада Азербејџана и Португала резултирале су унапређењем
сарадње у домену образовања, културе и економије. Путеви у селима Мијатовац, Исаково,
Иванковац, Супска, Добричево, Крушар, Влашка и другим МЗ пресвучени су асфалтом, а приоритете су одредили мештани, у договору са
локалном самоуправом. Наставља се уређење
градског језгра, улаза у град и изградња пешачке стазе.

57. СТАРА ПАЗОВА

Нови вртић и кружни ток
Завршен је кружни ток код новобановачког
надвожњака на аутопуту Београд-Нови Сад,
а ускоро се отвара и нови вртић у Белегишу.
Завршава се важна фаза изградње водоводне
мреже у Војки, а ради се и на асфалтирању и
уређењу улица широм Општине, тако да је, између осталог, проширен пут у Улици Милоша
Обилића у Новој Пазови. Због повећане потребе смештаја деце јасленог узраста, локална
самоуправа финансирала је проширење капацитета ПУ у Старој Пазови. Дом здравља „Др
Јован Јовановић Змај“, поред бројних донација
локалне самоуправе - набавке амбулантних возила, возила за дијализу, за теренске посете и
палијативну негу, те опремања специјализованим уређајима и опремом, добио је и савремени
ултразвучни апарат.

58. СОМБОР

Књиге за школску библиотеку
У организацији сомборског одбора СУБНОР-а и Града Сомбора, обележена је 71.
годишњица Батинске битке. Градоначелник
Саша Тодоровић и представници Завода за
уџбенике, уручили су Зорану Бораку, директору ОШ „Иво Лола Рибар“ преко 40 књига за школску библиотеку. Градоначелник
Тодоровић био је гост Националног савета
Буњеваца, са којима Град има успешну сарадњу. Савет за бригу о деци, популацији и
социјална питања ГО СНС Сомбор, уз подршку Полицијске управе Сомбор, организовао
је радионицу поводом месеца борбе против
наркоманије. На иницијативу МО Светозар
Милетић и повереника Дејана Ђурковића,
асфалтиран је колски прилаз Добровољном
ватрогасном друштву. Чланице Савета за
бригу о деци, популацији и социјална питања,
у акцији „У разговору са грађанима“, представиле су програм Савета и разговарале са
грађанима о предлозима за унапређење рада
СНС. Овај Савет организовао је и округли сто
„Заштита деце од насиља, злостављања и занемаривања“. Чланице Уније жена одржале
су едукативне трибине у МО Стапар, Дорослово, Риђица и Станишић.

59. ПРИБОЈ

Помоћ за наводњавање
Општина Прибој, и ове године, донела је одлуку о помоћи грађанима за изградњу сеоских
водовода и основала Комисију за изградњу
сеоских водовода. Општина је, као подстицај
за развој пољопривреде, определила новац
за набавку црева за сеоске водоводе - за наводњавање и за пијаћу воду. Општина Прибој и
Прибојска Бања увршћени су међу седам бања
у Србији, које ће следеће године бити домаћини етапа на 56. Међународној бициклистичкој
трци. Отворено је прво градско излетиште на
Љесковцу, уређено захваљујући пројекту са
којим је ТО Прибој конкурисала код Министарства трговине, туризма и телекомуникација.
Победник трећег фестивала „Дани Данила Лазовића“ је студент ФДУ у Београду, Страхиња
Блажић. Представници Војске Србије и ФАП
„Прибој“ потписали су уговор, вредан 113 милиона динара, о испоруци 10 камиона у 2016.

Крушевац

60. СМЕДЕРЕВО

Послодавци понудили нова радна места
Поводом Дана Града, одржана је свечана
академија на којој је градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић, уручила награде
и признања заслужним колективима и појединцима. На свечаности је емитован филм о
постигнућима у привреди, култури, спорту
и о свему што је обележило функционисање
Града у протеклих годину дана. ЈКП Чистоћа
Смедерево у возном парку има ново „мерцедесово“ возило за прикупљање смећа, набављено из сопствених средстава, у вредности
око пет милиона динара. Градоначелница
Аврамовић организовала је пријем поводом потписивања Уговора о раду са десет
лекара, осам доктора медицине и два доктора стоматологије, са положеним стручним
испитом, са евиденције НСЗ. У Центру за
културу одржан је Сајам запошљавања, на
којем је 25 послодаваца понудило око 570
радних места. Град Смедерево је за програме запошљавања у 2015. издвојио 15 милиона динара, а Република Србија субвенционише програме на територији Града са 3,6
милиона динара.

61. ПИРОТ

Бахатост општинских функционера
Организатори свечаности поводом отварања базена у Сењаку, из редова администрације Општине Пирот, нису дозволили да
на свечаност уђу начелник Пиротског округа,
Димитрије Видановић, и министар омладине
и спорта, Вања Удовичић. Локална власт је
тиме понизила саму себе, јер позвати госте, а
не дозволити им да присуствују свечаном чину
отварања базена, говори о њиховој некултури
и бахатости. Српска напредна странка најоштрије осуђује овакву самовољу и безобразлук
функционера Општине Пирот. Сведоци овог
поступка били су бројни грађани окупљени
испред улаза базена, као и одборници СО Пирот.

62. НОВИ САД

Трибина „Стоп насиљу над женама“
Поводом Међународног дана борбе против
насиља над женама, у организацији Уније жена,
у Српском народном позоришту, одржана је
трибина „Стоп насиљу над женама“, којој су
присуствовали потпредседници СНС, Никола
Селаковић и Игор Мировић, чланица Главног
одбора СНС, Ирена Вујовић, чланица Председништва, Јадранка Јоксимовић, и председник
ГО СНС и градоначелник Новог Сада, Милош
Вучевић. Активисти МО Салајка, Подбара и
Шангај спровели су акцију уређења и фарбања
трибина РК „Славија“ на Салајци. Активисти
МО Петроварадин прекречили су графитима
ишаране зидове ОШ „Јован Дучић“ и вртића
„Цврчак“. Активисти МО Футог поставили су
клупе, тобоган и пењалицу у дворишту вртића
„Црвенкапа“. Велики посао за суграђане урадили су и активисти МО Буковац, који су очистили ивичњаке и путеве око школе, прокопали
запушене одводне канале, покосили и уредили
дечије игралиште.

63. КРУШЕВАЦ

Добровољно давање крви
Чланови ГО СНС Крушевац, други пут у овој
години, организовали су акцију добровољног
давања крви. Активисти нашег ГО обележили су Светски дан борбе против дијабетеса
трибином на којој су народне посланице Расинског округа одржале предавање „Борба,
превенција и лечење дијабетеса“. Чланови ГО,
на штандовима на Тргу косовских јунака, делили су флајере са информацијама на ову тему
и направили су живи круг плаве боје, симбол
дијабетеса.

64. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Кривична пријава због нестанка
11 милиона динара
Поводом оспоравања улагањa Републике у
инфраструктуру Општине Горњи Милановац, од
стране Милисава Мирковића и Јовице Царевића,
ОО СНС Горњи Милановац издао је саопштење
у којем се наводи да су Влада РС, ресорно Министарство и ЈП Путеви Србије уложили око 200
милиона динара у инфраструктуру нашег града.
Најзначајније ивестиције су изградња Улице
краља Александра Карађорђевића и Војводе Живојина Мишића, асфалтирање пута од Сврачковаца до манастира Враћевшница, као и од Брђана
према Милићевцима и низ других, а тренутно се
ради пут од Луњевице према Бањи Трепчи. Директор Јавног предузећа за изградњу, Божидар
Вучетић, поднео је кривичну пријаву против НН
особе за нестанак 11 милиона динара намењених
изградњи водовода у Брђанима. Уговор, вредан
80 милиона динара, потписан је 2006. године, а
не зна се када ће мрежа бити завршена. Уговор
су потписали ЈП за изградњу и Министарство
пољопривреде, са обавезом да МЗ Брђани обезбеди 50 одсто средстава. Када су упоређени подаци са стањем на терену, дошло се до сазнања
да су послови завршени на 70 одсто инвестиције
и да недостаје 11 милона динара.

65. ДОЉЕВАЦ

Настављамо акцију „Књига на дар“
На састанку ОО СНС Дољевац, коме је председавала повереница, др Виолета Ниџовић,
пружена је пуна подршка премијеру Александру Вучићу за напоре које улаже да наша
земља достигне развијеност земаља ЕУ, да
доведе инвеститоре, сачува радна места и развије инфраструктуру. Наши активисти присустовали су отварању деонице пута на Коридору 10, од велике важности за наш крај, коју је
отворио премијер Вучић. Присуствовали смо и
отварању погона фабрике „Леони“ која послује
у нашој Општини, и запошљава 1.700 радника.
Састанку Уније жена, поводом глобалне иницијативе „16 дана активизма против насиља
над женама“, присуствовала је жена која је била
жртва насиља и која је са присутима поделила
своје потресно искуство. На састанку Савета за
просвету изнети су резултати акције „Књига на
дар“ и идеје за спровођење нових акција. Одржан је састанак МО Пуковац, а чланови Уније
младих указали су грађанима на штетност дуванског дима. Савет за здравство анализирао
је рад у претходној години, а акцијом у центру
Дољевца, омладинци СНС указали су вршњацима на опасност од болести зависности.

66. БАТОЧИНА

Бесплатни правни савети
Чланови Савета за правна питања ОО СНС
Баточина започели су са пружањем бесплатних
правних савета грађанима Баточине, сваког
четвртка, у просторијама Странке.

67. БАЧКА ТОПОЛА

Подршка базарима здравља
Наставили смо да подржавамо организовање
превентивних базара здравља. У МЗ Карађорђево прегледано је 59 мештана, а активности
настављамо у МЗ Криваја, где ће прилику да
здравствено стање провере имати и становници
околних МЗ Рогатица, Соколац и Пачир. Чланице
Унија жена организовале су трибину „Вршњачко
насиље“, у присуству великог броја суграђанки.

68. АЛИБУНАР

Едукативна трибина
Унија младих ОО СНС Алибунар организовала је едукативну трибину у Дому културе у
Банатском Карловцу. Посебну захвалност дугујемо учесницима Тихомиру Арсићу, Милени
Ковачевић и председнику ОО СНС Алибунар и
председнику Општине, Предрагу Белићу.
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69. ОБРЕНОВАЦ
Уређење спортског
терена у Мислођину
Челници Општине Обреновац и ЈВП Београдводе обишли су радове
на ојачавању насипа на Сави у Забрежју. Почело је чишћење Колубаре
и Тамнаве како би се смањио ризик од поплава. Асфалтирана је деоница
пута Пољане-Дражевац, у дужини од 2 км, као и пут Мислођин-Степојевац у Конатицама, у дужини од 1,1 км, где је постављена карбонска мрежа. Санира се путна мрежа у МЗ
Велико поље. Подељени су ђубриво, семенска пшеница и јечам као помоћ за пољопривреднике. Обреновачки привредници посетили су аеродром „Никола Тесла“, поводом могућности сарадње. Награђени
су ученици Техничке школе, који су остварили добре резултате на такмичењу младих заваривача. У парохијском дому потписани су уговори о финансирању цркава и верских заједница. Активисти ОО СНС
Обреновац уређивали су спортски терен у Мислођину.

71. БАРАЈЕВО

35 нових паркинг места
На иницијативу ОО СНС Барајево, a уз сарадњу ЈКП 10. октобар, настављамо уређење
јавних површина испред ДЗ и на паркингу
иза зграде Општине који је проширен за 35
нових места. Почело је уређење атарског
пута у старом Лисовићу. Струганим асфалтом насуте су Поцеринска и Западна улица
у Бождаревцу и крак улице 29. новембар
у Требежу. Организовали смо пултове на
више локација и разговарали са мештанима
Барајева и Мељака.

72. ВРАЧАР

Трибина о новим пројектима
Отворена је јавна гаража у Баба Вишњиноj улици, са 380 паркинг места и 20 места
за возила особа са инвалидитетом. Завршава
се реконструкција Цветног трга, где ће бити
постављен и споменик Бориславу Пекићу.
Потпуно ће бити реконструисана Улица Боре
Станковића, док ће амфитеатар за одржавање
књижевних и песничких вечери понети име
по познатом Врачарцу, Моми Капору. Више
од 500 Врачараца присуствовало је трибини
„Решења и проблеми на Општини Врачар“, на
којој су учествовали министар Никола Селаковић, градоначелник Синиша Мали, градски
менаџер, Горан Весић, и председник ОО СНС
Врачар, Ненад Ђорђевић. Учесници трибине
представили су пројекте на Врачару и упознали се са проблемима становника овог дела
престонице. Чланице Уније жена ОО, поводом Међународног дана борбе против насиља
над женама, разговарале су са грађанима и
указале на велики проблем насиља и његовог
непријављивања.

73. ВОЖДОВАЦ

Почела градња амбуланте у Јајинцима
Почела је изградња Регионалне здравствене станице „Јајинци“, а уређује се и водоток
Каљавог потока. Одражан је скуп на тему сузбијања наркоманије у школама и уручени су

сетови за детекцију наркотика. Одржана је
трибина „Безбедност деце у саобраћају“, као и
предавање поводом Светског дана чистог ваздуха, а прваци ОШ „Бранислав Нушић“ учествовали у акцији „Ђаци вас моле, успорите
поред школе“. Општина је издвојила средства
за санацију спортских терена у Улици Браће
Јерковић и Кумодражу 2. За реконструкцију
игралишта у Степојевачкој улици, средстава
су обезбеђена учешћем на НИС-овом конкурсу. У оквиру пројекта „Вождовачки шампиони“, 15 најуспешнијих ученика кренуло је на
наградно путовање. Угостили смо ђаке Друге
економске школе, који су фудбалски прваци
Града Београда, као и студенте ФПН, који су
обишли Општину у оквиру пројекта „Теорија
и пракса локалне самоуправе“. На фудбалском
терену „Торлак“ одиграна је утакмица у циљу
промоције женског спорта. У току је акција
„Воће+спорт=здравље“, у оквиру које се воће
донира вождовачким клубовима. Поводом
Међународног дана упознавања јавности са
цистичном фиброзом, вождовачки омладинци
одиграли су хуманитарну утакмицу. Општина
је издвојила 45 милиона динара за асфалтирање 19 некатегорисаних улица у Кумодражу,
Пиносави, Белом Потоку и Рипњу. Срушен је
нелегални објекат у Борисављевићевој улици
65 и покренута је иницијатива за репрограм
дуга за изношење смећа за грађане подавалског дела. Савет за привреду обезбедио је
воће за Прихватилиште за одрасла и стара
лица. У наставку акције „Добар комшија“, активисти МО Кумодраж село и Уније младих, у
сарадњи са Еко-патролом, уклонили су шибље
са локације у Кумодраж селу и проширили
Убску улицу. У оквиру акције „Радост Вождовца“, активисти МО Милунка Савић организовали су креативне радионице и биоскоп
за најмлађе. Чланови МО Степа Степановић
обезбедили су, из личних средстава, бехатон
плоче за поплочавање стазе у насељу, а Унија
младих и Савет за здравство обележили су месец борбе против болести зависности.

74. ГРОЦКА

Замена контејнера
Обезбеђено је 20 нових камиона за предузеће „Еко Гроцка“ у Врчину, које ће одржавати
чистоћу у насељима у ГО Гроцка. Први пут је,
приликом набавке возила, вођено рачуна о специфичним инфраструктурним условима и први
пут су купљена наменска возила различитих
карактеристика, капацитета и величине. Започета је и замена 500 дотрајалих контејнера
новим, пластичним. У току је и подела бесплатних канти за смеће у Калуђерици. У Лештанима
су асфалтиране улице Хајдучке воде, Хајдук
Станка и Старца Вујадина. У Врчину је, после
40 година, Дунавска улица пресвучена новим
асфалтом у дужини од 500 метара. У Гроцкој је
реконструисана Његошева улица. За становнике Чика Љубине улице у Врчину, коју је однело
клизиште током поплава 2014. године, гради се
нова улица. Ради се и планска документација за
водоводну обилазницу.

75. ЗЕМУН

Алтина добија канализацију
Почела је изградња канализационе мреже
у Алтини. У току је изградња колектора Земун
поље - Дунав, који ће у потпуности решити проблем одвођења кишне канализације за Земун
Поље, Батајницу, део Алтине и привредну зону
Горњи Земун. Гради се фекална канализација
на Добановачком путу. Уређују се тротоари у
улици Пазовачки пут, у дужини од 300 метара.
Санира се влага у згради Регионалног центра
за таленте. ГО Земун, у сарадњи са НСЗ, организовала је бесплатну обуку за младе „Пут до
успешног предузетника“. Свечано је обележен
Дан ГО Земун. АМС, ЈКП Паркинг сервис, Управа сабраћајне полиције и ГО Земун спровели су
акцију „Кацига главу чува“ и поделили заштитне
кациге бициклистима. Одржан је час грађанског
васпитања о функционисању локалне самоуправе. Начелница Управе ГО Земун угостила је
делегацију немачке Фондације Конрад Аденауер. У ОШ „Горња Варош“ реализован је еколошки пројект „Сада знам да рециклирам“. Одржан
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70. РАКОВИЦА
Возило за
Дом здрвља
Дом здравља Раковица добио је возило „dacia sandero“, а
донација је остварена захваљујући ангажовању државног секретара у МУП-у, Милосава Миличковића, који је претходно
био на месту председника Општине, као и актуелног председника Општине, Владана Коцића, и челних људи ОО СНС Раковица. Нови кошаркашки терен у Улици видиковачки венац
свечано је отворен ревијалном утакмицом између потписника
петиције за изградњу терена и екипе Града Београда. Гради се
терен за мали фудбал у Улици Стевана Луковића. На захтев
грађана, уклоњене су дивље депоније на Кружном путу код
скретања за Ресник и на Видиковачком венцу. Саниране су
ударне рупе у насељу Миљаковац 3, постављена су два нова
стајалишта јавног превоза на Кружном путу у Кијеву и настављена је санација клизишта у Улици 13. октобар. Раковички
напредњаци поставили су „печурку“ на станици градског превоза у Улици Патријарха Димитрија. У насељу Сунчани брег
чистили смо канал дуж главног пута, а уклоњено је шибље које
заклањало видик и угрожавало безбедност саобраћаја. Активисти ОО СНС Раковица уредили су и паркић у улици Николе
Мараковића код броја 31. Организовали смо трибину „Улога
жена у политици“ и „Четврто доба“, посвећену борби против
деменције. На захтев грађана, Општина Раковица, у сарадњи
са Заводом за биоциде и медицинску екологију, започела је
акцију бесплатне дезинсекције и дератизације.
је скуп „Сузбијање наркоманије у школама“. И
овог месеца, уручене су награде најбољем полицајцу и ватрогасцу. МЗ Земун Поље организовала је акцију добровољног давања крви. За
чланове Удружења пензионера Батајнице организовали смо обилазак културно-историјских
споменика, Миленијумске куле, земунског кеја,
Великог ратног острва...

76. ЗВЕЗДАРА

Очишћене дивље депоније
Почела је градња дечијег игралишта на углу
Суботичке улице и Улице генерала Михајла
Живковића, а насеље Рудо на Коњарнику добија нови терен за одбојку. Гради се тротоар
у Улици Николе Груловића у Великом Мокром
Лугу, асфалтирана је Улица Раде Кондића у Малом Мокром Лугу, урађена је нова водоводна
мрежа и осветљење, чиме је, у најкраћем року,
испуњено обећање дато грађанима. Очишћене
су дивље депоније у Миријеву, Малом и Великом Мокром Лугу и у централном делу Звездаре. Јесења акција чишћења насеља Рудо окупила је велики број чланова, симпатизера СНС
и комшија. Решавају се комунални проблеми
Звездарске шуме, на иницијативу становника
Волгине и Звездарске улице, који су петицију
предали Граду Београду.
Едукација младих
Милан Стевановић, члан ИО СНС задужен
за едукацију, уз помоћ младих ОО СНС Звезда-

Радови у свим деловима Општине

ра, организовао је предавање на тему „Тимска
презентација“. У препуној сали МЗ Липов лад,
окупили су се омладинци СНС из Сурчина, Чукарице, Палилуле, Старог града, Врачара, Панчева, Зрењанина и Звездаре, а чланови жирија
били су функционери са гостујућих општина.
После предавања о техникама тимске презентације, омладинци су, у такмичарском делу
вечери, одржали јавне презентације и представили своје општине. Публика је громогласним
аплаузом наградила осам фантастичних тимова са по пет учесника, а жири је за победника
прогласио тим младих ОО СНС Стари град.

Жупањац, измештен је километар нисконапонске електромреже за Живановића крај, чиме је
побољшан напон и повећана сигурност кућа које
су, пре измештања, биле у непосредној близини
електомреже. ОО СНС Лазаревац, у сарадњи са
Унијом жена, наставио је акцију „Наша деца заслужују најбоље“. Организовано је прикупљање
књига за децу, које су подељене библиотекама
школа у Јунковцу и Барошевцу. Ангажовањем
активиста МО Миросаљци уређено је сеоско
гробље и простор око капеле. Организована је
подела „СНС Информатора“ на више локација.

Књиге за школске библиотеке
У МЗ 19. септембар изграђен је и опремљен дечији парк. Пуштена је у рад нова трафо-станица,
чиме је омогућено нормално снабдевање електричном енергијом за 37 домаћинстава и решен
вишедеценијски проблем мештана МЗ Шушњар.
Организована је трибина за пољопривредне произвођаче. Обележава се хоризонтална сигнализација у Валандовској улици, на прилазу ОШ„Кнез
Лазар“, где ће бити постављени и лежећи полицајци. Након 11 година од почетка уређења
спортско-рекреативне зоне, становници МЗ Загорка Драговић добили су асфалтиран терен. ФК
Полет добио је 320 нових столица за стадион.
У МЗ Петка асфалтирана је Улица Бајино брдо,
у дужини од 400 метара. На иницијативу МО

Чишћење болничког круга
Oмладина ОО СНС Младеновац организовала је акцију уређења болничког круга, чишћење
парка и прилаза болници. У МО Драпшин
очишћено је дечије игралиште, покошена трава
и уклоњено нагомилано смеће. На игралишту
су недавно постављена два рефлектора, тако
да најмлађи становници овог краја могу да га
користе и у вечерњим сатима. У организацији
Савета за пољопривреду ОО, 30 пољопривредника посетило је Велетржницу Београд, где је
одржана едукативна презентација у оквиру
програма „Сусрети са пољопривредним произвођачима - јесен 2015“. Циљ пројекта је да се,
у оквиру едукативних радионица, пољопривредницима пруже информације о унапређењу
производње и побољшању приноса.

77. ЛАЗАРЕВАЦ

Звездара

Младеновац

78. МЛАДЕНОВАЦ
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ГРАД БЕОГРАД
СНС ПАНОРАМА
ГО СНС Београд

Градимо будућност
за нашу децу

Активисти Градског оброра СНС Београд на једној од многобројних акција

Aктивисти Градског одбора Београд СНС, покренули
су бројне иницијативе са циљем уређења Београда. Тако су, на иницијативу напредњака, уређени парк и теретана на отвореном у Улици
Џона Кенедија на Новом Београду, чијем отварању је присуствовао
члан ГО СНС, Славко Гак.
Омладина ГО СНС Београд обележила је Светски дан детета перформансом „Градимо будућност за нашу децу“. Том приликом, заменик
председника СГ, Андреа Радуловић, истакла је да, као владајућа странка, имамо задатак да покажемо да смо ту за нашу децу и да заједно
желимо да градимо бољу будућност. Разговору са грађанима у Кнез
Михаиловој улици присуствовала је и народна посланица Александра
Ђуровић, која је нагласила да jе Србиjа посвећена европским вредностима и поштовању људских и мањинских права. Подсетила је да су за

79. НОВИ БЕОГРАД

Паркови за децу, нова паркинг места
У Улици др Ивана Рибара подигнута је 70-та
рампа за особе са инвалидитетом, у оквиру акције СГ „Београд без баријера“. Реконструисан
је терен и отворено је једно од најсавременијих
дечијих игралишта у Улици Џона Кенедија. Kомплетно је реновирано игралиште у Булевару
Арсенија Чарнојевића, постављени су нови реквизити, гумена подлога по еколошким стандардима, клупе са наслоном, бетонске ђубријере, а
прилазна стаза је санирана и ојачана армираним
бетоном. У потпуности је реновиран кошаркашки терен у Улици Јурија Гагарина. Гради се 110
нових паркинг места код Института „Др Вукан
Чупић“, реконструише се улица, раде нови разводи кишне канализације, телекомуникационе
и електро мреже, јавне расвете и озелењава
се простор. Комплетно се уређује ОШ „Иван
Гундулић“, перу се фасаде, уклањају графити,
бетонира двориште. Решен је вишедеценијски
проблем неуређене површине у Гандијевој улици, односно пасареле пуне амброзије и отпада.
Активисти МО Сава прикупили су новац за Удружење особа са сметњама у развоју у Блоку 44.
Поводом Светског дана детета, активисти МО
Ледине дружили су са најмлађим суграђанима,
делили слаткише, сокове и балоне поводом
њиховог празника, са циљем скретања пажње
јавности на обавезе друштва према деци. Формирана је Унија жена ОО.

80. ПАЛИЛУЛА

Орезивање дрвећа
Уређен је дечији парк у Хомољској улици на
Карабурми, а радове су извели ЈКП Зеленило
и Градска чистоћа. ЈКП Зеленило, на иницијативу Одборничке групе СНС у СГ Београда,
изашло је у сусрет захтевима грађана и орезало дрвеће у Улици Пере Ћетковића, на окретници аутобуса на Карабурми и очистило
депонију у Корнетској улици, у насељу Роспи
Ћуприја. Асфалтиран је део Коцељевачке улице у Борчи. Омладина ОО СНС Борча посетила је старачки дом „Нада“. На иницијативу
житеља Крњаче, а у организацији МО Крњача,
одржана је трибина „Могућности и подстицај
за развој малих и средњих предузећа у 2016.
години“. На иницијативу мештана, МО Борча
организовао је трибину „Дајте крв, твојих пет
минута нечији цео живот“. У организацији ОО
СНС Палилула, одржана је трибина „Славе у
Срба“. Уручени су пакети са топлом, зимском
одећом за Прихватни центар за тражиоце азила у Крњачи. Активисти ОО СНС Палилула
организовали су штандове на више локација и
разговарали са Палилулцима о проблемима и
очекивањима.

време рада актуелне Владе одржане две параде поноса, чиме смо показали да смо, као друштво, спремни да поштуjемо различитости, али
и да се СНС противи легализациjи истополних бракова и да се залаже за брак као заjедницу мушкарца и жене. Такође, у сарадњи са ОО
СНС Вождовац, организована је посета Геронтолошком центру „Дом
Вождовац“, у Качарској улици, када је уручена донација воћа и поврћа,
обезбеђена из личних средстава. Међународни дан борбе против насиља над женама обележен је посетом Сигурној кући. Марија Обрадовић, чланица Главног одбора СНС, заједно са одборницама СГ, за
кориснице је обезбедила санке за децу и воће, и том приликом нагласила да jе важно да сви истраjу у борби против насиља над женама и
породичног насиља. Омладина ГО СНС Београд обележила је Светски
дан борбе против сиде на Тргу Републике.

81. САВСКИ ВЕНАЦ

Помоћ станарима и здравствени савети
Активисти ОО СНС Савски венац, у сарадњи са ЈКП Градско стамбено, већ месецима
излазе у сусрет захтевима станара у стамбеним зградама. У великом броју зграда обављени су радови, на велико задовољство станара. Савет за здравство привео је крају акцију
у којој смо подржали давање здравствених
савета грађанима, а наставићемо са сличним
активностима. На више локација у Општини,
делили смо страначки материјал и разговарали са грађанима.

82. СТАРИ ГРАД

Сусрет родитеља са секретарком
за образовање
Омладина ОО СНС Стари град држала је
свакодневне штандове на различитим локацијама на Општини, са циљем да суграђане
упознају са могућностима развоја Старог града
као културног, туристичког и економског центра Београда. Поводом Дана примирја у Првом светском рату, председник ОО СНС Стари
град, Лука Петровић, заједно са општинским и
градским одборницима, члановима ОО, многобројним активистима и Старограђанима, положио је венац на спомен-плочу мајору Драгутину Гавриловићу, на месту где је 1915. одржао
чувени говор српској војсци која је бранила
Београд од Аустроугарске. У просторијама ОО
организован је сусрет родитеља деце са наше
Општине и градске секретарке за образовање,
која је презентовала шта је све Град Београд
урадио за школе и вртиће на Старом граду и
указала на немар Општине према улагању у
текуће одржавање школа, због чега су мокри
чворови запуштени и дотрајали.

83. СУРЧИН

Изградња водоводне и гасне мреже
Гради се водоводна и гасна мрежа у насељу
Јабуковачки Кључ, и очекује се да ће грађанима
до краја фебруара 2016. бити омогућено уредно снабдевање. Санирају се атарски путеви, асфалтирају тротоари, постављају одводне цеви
и бетонирају ћуприје. Сурчински напредњаци,
поред редовних акција, инфо штандова и обилазака старих особа, помогли су суграђанину
у рушењу старе куће и у рашчишћавању шута.
Учествовали смо у јесењем уређењу јавних површина у Сурчину и Звездари, добровољно смо
дали крв у акцији Завода за трансфузију крви
Земун, у просторијама МЗ Прогар. Подржали
смо обележавање Светског дана климатских
промена, Дан ОШ „Вук Караџић“, трибину о
безбедности деце у саобраћају у ОШ „22. октобар“, дружење пензионера у Сурчину и Обрежу, концерт духовне музике у Петровчићу, 40.

година словачког КУД „Сладкович“ из Бољеваца, Дан ослобођења Сурчина, Бечмена и Добановаца у Првом и Другом светском рату. Организовали смо трибину „Октобар, месец борбе
против рака дојке“.

84. ЧУКАРИЦА

Акција „Милион стабала“
Активисти ОО СНС Чукарица, у сарадњи
са ЈКП Градска чистоћа и уз помоћ Савета за
заштиту животне средине, очистили су пет
депонија у Белим водама, Рупчинама и Сремчици. Настављена је акција „Милион стабала
за Чукарицу“, у којој су чукарички еколози
посадили, на више локација, стотинак садница и уредили простор око ОШ „Мика Антић“.
Чланови ОО одржали су трибине „Безбедност
деце на интернету“ и „Аутизам-болест садашњице“. Културно-уметнички програм „Ода
завичају“, који су на Сајму књига припремили
Савет за културу и Културни центар Чукарица,
био је посвећен очувању богатог културног
наслеђа КиМ. Савет за културу организовао
је и представљање три књиге етномузиколога
Ратислава Благојевића. Савет за образовање
организовао је обуку за рад на рачунарима
„Компјутери за треће доба“. Изашао је други
број „Чукаричког специјала“ и почела је са
радом Служба за катастар непокретности Чукарице. На иницијативу грађана и Општине,
радници ЈВП Београдводе уређују канал Сибовик, од Пећана до Саве. Почело је уклањање
дивље депоније на Обреновачком путу, код
скретања за Макиш. Уређено је дечије игралиште у Рупчинама, асфалтиран је комбиновани спортски терен и постављени су голови
и кошеви. У Великој Моштаници урађена је
расвета у Радничкој улици и деловима Првог маја. Реновирани су пунктови народних
кухиња у просторијама МЗ Старо Жарково
и МЗ Железник, а у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај, постављено је аутобуско
стајалиште у Рушњу. У складу са обећањима,
Општина Чукарица наставила је асфалтирање
Обреновачке улице, а интензивно се радило и
на уређењу атарских путева у Рушњу и Сремчици.

85. БАРАЈЕВО

Улице које су први пут асфалтиране
Челници Града Београда обишли су асфалтирани крак Карађорђеве улице у Великом
Борку и разговарали са грађанима овог дела
Oпштине који су први пут добили асфалт до
својих кућа. Такође, асфалтиране су улице у
насељу Барајево, Баћевац, Велики Борак, Вранић, Мељак, Гунцати, Манић, Глумчево брдо.
Организовано је спортско такмичење пензионера „Треће доба“.
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ГРАД БЕОГРАД

БРИГА
О Мали,
ГРАЂАНИМА
Синиша
Горан Весић, Ирена Вујовић

Препород српске престонице

БЕОГРАД НА ВОДИ

Консолидација градских финансија и јавних предузећа, почетак реализације великих инвестиционих пројеката, унапређење
привредног амбијента, одговорна социјална политика, као и однос према спорту, култури, екологији, урбанизму – све ове активности обележиле су рад управе Града Београда у 2015. години.
Од 30 градских предузећа, чак 28 позитивно је пословало у 2015.
У јавним предузећима укинута су места помоћника и саветника
и ЈП више нису полигон за политичко запошљавање, а од 2013.
број запослених смањен је за 3.200. У циљу привлачења инвестиција, основани су Савет за јавно-приватна партнерства и Центар
за управљање пројектима.

Пројекaт предвиђa изгрaдњу 1,8 милионa квaдрaта, од
чега 5.700 стaмбених јединицa, 600 хотелских собa, 120.000
квaдрaта кaнцелaријског просторa, кулу од 170 метaрa и шопинг центaр.
ФАЗА 1
Положен кaмен - темељац зa две стaмбене куле
Порушен је 241 од 246 објекaтa, за 97 породицa обезбеђен
је нови смештaј
Уклоњена су 53 пловила из Сaве
ФАЗА 2
Порушено је 49 од 327 објекaтa, a од укупно 132 породице,
78 је рaсељено или je у процесу рaсељaвaњa, а припремa
се измештaње „Лaстине“ станице.

ПРИВЛАЧЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА
Основана је прва Слободна зона у Обреновцу и Крњачи, која
инвеститорима нуди инфраструктурно опремљено земљиште
и осигурава значајне пореске и царинске олакшице. Први инвеститор је компанија „Меита“, која ће уложити 60 милиона
евра у производњу ауто делова и запослити 1.400 људи.
СГ Београда донела је одлуку о покретању приватизације
Пољопривредног комбината „Београд“.
Конференција „Београдски инвестициони дани“ привукла је
300 инвеститора из 20 земаља, а представљено је преко 60
развојних пројеката.
Отворена су четири шалтера за привреднике, интензивирана
је сарадња са Привредном комором Београда.

ИНФРАСТРУКТУРА
Изведени су радови на 258 улица, укупне вредности више
од 1,8 милијарди динара.
Завршена улица Војводе Степе са кружним током на Аутокоманди, отворен је Пупинов мост и завршена је деоница
од Пупиновог моста до Панчевачког пута.
Створени су услови за почетак градње нове Аутобуске и
Железничке станице у блоку 42. У току су радови на колосецима Прокопа, а створени су услови за почетак изградње
приступних саобраћајница и станичне зграде.
Створени су услови за градњу интермодалних терминала
у Батајници и Макишу, чиме се теретни саобраћај измешта
из центра.

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА
Исплаћена су сва заостала дуговања из 2013. на име
једнократне новчане помоћи, у износу од око 155
милиона динара, и плаћене су све текуће месечне
обавезе из 2014. и 2015.
Повећан је број личних пратилаца за децу и младе
са сметњама у развоју, стамбено је збринуто 84 избегличких породица, усељено је 20 породица у објекат социјалног становања у Великом Мокром Лугу,
започета је изградња 35 станова у Камендину.
Обновљено је девет народних кухиња, отворена
су два клуба за старе, збринуто је 129 ромских
породица. Једнократно давање за незапослене
породиље увећано је са 20.000 динара на 35.0000
динара. Основан је Савет за родну равноправност
Града Београда, а секретаријати, судови, полицијске управе и тужилаштво потписали су Протокол о
међусекторској сарадњи у циљу ефикасније заштите жена од насиља у породици.

УРЕЂЕЊЕ
Уређено је више од 100 локација на
јавним зеленим површинама, постављено је 10 нових фонтана, организована је пролећна акција чишћења града, која ће постати традиционална.

ТУРИЗАМ
Београд је у 2015.
посетило 12 одсто
више гостију у
односу на 2014.

УРБАНИЗАМ
У оквиру обједињене процедуре, издато је 426 локацијских услова, 127 грађевинских дозвола, 131 решења о
одобрењу за извођење радова, 53 употребнe дозволe, 53
пријава радова.
Отворени су хотели „Radisson Blu“ и „Marriott“, зaвршено
је и неколико пословних објекaтa, а почели су почели рaдови нa великом броју нових послових објекaтa.
Издaтa је грaђевинскa дозволa зa изгрaдњу робне куће
„ИКЕА“ у Бубaњ Потоку, зaпочетa је изгрaдњa шопинг
центрa „Плаза“ у Вишњичкој улици, ради се нa пројекту у
Рaјићевој улици.
Створени су услови за почетак грaдње хотелa „Хилтон“,
„Кемпински“ сa шопинг центром, пословним сaдржaјимa и
две стaмбене куле нa месту хотелa „Југослaвијa“.
Уређен је Цветни трг, Улицa Вукa Кaрaџићa, уведенa је бициклистичкa стaзa у Булевaру ослобођењa...

КУЛТУРА И СПОРТ
Београдска позоришта имала су 53 премијере, а
дечија позоришта 13. Одржане су 64 изложбе,
141 концерт и 53 образовна програма. Подигнути су споменици Гаврилу Принципу, Исидори
Секулић, биста Слободана Јовановића и спомен
плоче Николи Милошевићу, Бранку Марковићу
и Милораду Павићу. Пионирски град је реконструисан и враћен деци, реновиран је и рекреативни блок у СРЦ „Ташмајдан“.

ПРОЈЕКТИ У 2016.
Санација и депоније у Винчи и изградња новог
постројења
Увођење приватног партнера у јавни
Изградња подземних гаража у ширем центру
Измештање старе и изградња нове главне Аутобуске станице у Новом Београду
Унапређење јавног осветљења у приградским
општинама

ОБРАЗОВАЊЕ
Отворена су два
вртића, чиме су капацитети за смештај
предшколаца узраста
повећани за 500
места. Завршава се
санација вртића у
комплексу „Електронске индустрије“
у Земуну за око 270
деце. У насељу Степа
Степановић отворена
је ОШ „Данило Киш“
за 720 деце по смени.
Комплетно је санирана ОШ „Иван Горан
Ковачић“, а санира се
и ОШ „Мића Стојковић“ у Дражњу.
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ИНТЕРВЈУ

Вучић мења
слику југа Србије
ПЛАНОВИ
Завршетак аутопута почетком 2017.
Консолидација и приватизација великих државних система
Покретање нових инвестиционих пројеката у Врању,
Владичином Хану, Сурдулици, Власотинцу, Лесковцу, Нишу
Отварање 5.000 нових радних места
Државни секретар у Министарству
привреде, Драган Стевановић, каже
да је велики успех то што Србија, после неколико, не само година, већ деценија, ове године први пут није имала ребаланс буџета.
„Не треба вам једноставнији и јаснији одговор колико је 2015. година
била успешна. Сви параметри, који
указују на економске прилике у земљи,
неупоредиво су бољи у односу на претходних 20 година. И ниво дефицита,
и ниво раста производње, и смањење
стопе незапослености, и место на
листи којим се оцењују услови пословања... То је резултат посвећености,
одговорности премијера и свих сектора у Влади, и свести да само излечена,
а после тога и јака економија, може
бити предуслов за успешну и одговорну државу са добрим међународним
угледом и положајем“, истиче државни секретар Стевановић.
Шта бисте издвојили као највеће
економске резултате државе?
- Из угла ресора привреде, то је храбар искорак у решавању портфеља
Агенције за приватизацију. Подсећам
да смо наследили 526 нерешених предузећа, а 160 њих било је под заштитом државе која је економски била
потпуно бесмислена. У 2016. улазимо,
у складу са законом, без друштвеног
капитала и са свега 10 стратешких
предузећа заштићених до краја маја
месеца. Такође, важно је поменути и
да су све ове процесе пратиле мере
којима смо опредељивали социјални

програм и повезивање радног стажа.
Затим, покренули смо програм консолидације јавних предузећа чији је
оснивач Република Србија. Најавили
смо га на почетку 2015. и њиме смо
дефинисали 19 тачака на основу којих
су предузећа планирала пословање у
овој години и модел понашања. Резултат је 35 милијарди динара мањи
губитак од планираног за прва три
квартала. Очекујемо још боље резултате у следећој години, потпомогнуте рационализацијом јавне управе.
И, оно што је такође веома важно,
јесте усвајање Закона о улагањима
којим се, по први пут у Србији, област
подстицаја дефинише законским оквиром, она више неће бити ствар стихије, импровизација или комбинација,
него јасно дефинисан процес у функцији привредног раста.
Да ли се поправља економска ситуација и на југу Србије, одакле
Ви долазите?
- Поправља се и веома сам, с једне
стране, захвалан премијеру који је
још у кампањи најавио другачији однос Владе према југу Србије, а са друге стране, поносан што сам део Владе
која је почела да суштински мења
слику југа Србије. Пре свега, аутопут
који ће бити готов у потпуности на
почетку 2017. године, рад на консолидацији и приватизацији великих
система попут „Симпа“, „Јумка“, „Заваривача“ и неких других друштвених и државних предузећа, покретање нових инвестиционих пројеката

Драган Стевановић,
државни секретар
у Министарству привреде
у Врању, Владичином Хану, Сурдулици, Власотинцу, Лесковцу, Нишу...
Ефекти и конкретни резултати могу
се очекивати већ у првој половини
2016. године.
Колико је инвестиција стигло на
југ Србије и шта је све планирано
за наредну годину?
- Градови и општине које сам навео
биће домаћини новим пројектима,
страним и домаћим инвеститорима,
и очекујем да се започну процеси у
којима ће се обезбедити око 5.000
нових радних места. Колико год ова
бројка делује огромно и далеко, уз
пуну посвећеност, свакако је достижна и остварива.
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ЖЕНСКА СТРАНА

Борба за бољи
положај жена
Н

ародна посланица, Миланка Јевтовић Вукојичић, каже да
су посланице СНС активно укључене у активности Женске
парламентарне мреже и да, промовишући родну равноправност, укључују у програм едукације и одборнице са локалног
нивоа. Такође, кроз чланство у одборима, посланице доприносе
већој родној равноправности и њеној промоцији у јавности.
„Током 2015. остварен је напредак у одређеним областима
када је реч о положају жена у Србији. Обезбеђено је веће учешће
жена у политичком животу, у полицији и војсци, усвојени су закони о родној равноправности и забрани дискриминације, ратификована је Истанбулска конвенција, донет је Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља,
Законом о раду забрањен је отказ уговора о раду на одређено
време женама за време трудноће и породиљског одсуства. Такође, формирана је Женска парламентарна мрежа, а Влада РС
формирала је Координационо тело за родну равноправност“,
каже наша саговорница.
Према речима посланице Јевтовић Вукојичић, неопходно је
унапредити борбу против насиља над женама, положај жена на тржишту рада и њихово економско оснаживање, а посебно охрабрује
то што је буџетом за 2016. први пут уведено родно буџетирање.
„Све институције система које су укључене у заштиту жена од

БРИГА О ГРАЂАНИМА
Миланка Јевтовић
Вукојичић, народна посланица
насиља дужне су да поступају у складу са Општим протоколом,
а много је учињено како би се обучили полицијски службеници, од препознавања насиља и схватања фаза кроз које жртва
пролази, до разумевања положаја моћи и контроле, а и центри
за социјални рад развили су посебне методе рада. Мора се још
радити на решавању проблема јединствене евиденције о насиљу
над женама и породичном насиљу, као и обезбеђивању финансијских средстава за пружање подршке. Дакле, чека нас обиман
задатак на пуном усклађивању нашег законодавства и праксе са
Истанбулском конвенцијом, али вредно радимо“, објашњава посланица Јевтовић Вукојичић.
Одбор за људска и мањинска права и равноправност полова, чија
је чланица, одржао је седницу у Врњачкој Бањи, на којој су учествовале надлежне институције из осам градова и општина како би се подстакли на међусобну сарадњу и реаговање у конкретним случајевима
насиља над женама. Слична седница одржана је у Зрењанину, а Одбор се питањима економског оснаживања жена бавио и у Сјеници.
„Поводом Међународног дана људских права, одржали
смо заједничку седницу са Одбором за равноправност полова
Скупштине АП Војводине. На хитној седници у мају, поводом све
учесталијег насиља над женама и породичног насиља са смртним исходом, усвојили смо Закључак Одбора којим су надлежна
министарства позвана да што хитније формирају комисију која
ће предложити потребне измене прописа из области кривичног
и породичног права, родне равноправности, као и унутрашњих
послова“, сумира 2015. годину наша саговорница.

НИШ

Заједно у борби против
злостављања деце

Обележавање „16 дана активизма
против насиља над женама“

СУРЧИН

16 дана активизма
Међународни дан борбе против насиља над женама обележен је у Сурчину перформансом који је организовала Унија
жена СНС Сурчин, уз подршку ОО Сурчин, на челу са председником Милошем Дангубићем. Шетњом 16 активисткиња
и активиста СНС започета је акција „16 дана активизма против насиља над женама“ и симболично је кренуло 16 порука
против насиља над женама Војвођанском улицом, од ОО СНС
Сурчин до парка у центру. Активисти су поделили флајере
Аутономног женског центра и ослободили 16 балона у 16 часова, као симбол слободе жена и подсетник да насиље треба
зауставити. „16 дана активизма против насиља над женама“ је
глобална, светска кампања коју обележава 1.700 организација
у преко 100 држава света. Обележавање Међународног дана
борбе против насиља над женама подржала је и омладина
СНС Сурчин и градска одборница, Рајка Велага.

Савети за популацију, бригу о деци и социјална питања ГО СНС Ниш и ГО СНС Врање одржали су заједничку трибину на тему Спречавања сексуалног злостављања деце, као најтежег облика насиља над децом. На
трибини је представљена прва Национална стратегија у
образовању, донета у Републици Србији, као и локални
акциони планови донети на локалном нивоу у Нишу и
Врању. Ова изузетно посећена трибина представља почетак сарадње савета при градским одборима градова
са југа Србије, која ће бити интезивирана у наредном
периоду.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
НОВИ САД
Српска напредна странка оджала је 18. децембра велики митинг у Новом
Саду, са којег је председник СНС, Александар Вучић, поручио да ће Странка 13. фебруара тајним гласањем изабрати ново руководство. „Време је
да себе преиспитамо, да видимо шта смо радили у претходне две године,
да се захвалимо свима који су добро радили и онима који су мање добро
радили, да пожелимо добродошлицу онима који нису имали прилику да
раде. СНС мора да иде у корак са оним што народ жели“, рекао је Вучић на
митингу у препуној хали СПЕНС-а, где се окупило више од 20.000 људи, а
још толико остало је испред улаза.

Премијер Александар Вучић, амбасадор Шведске, Кристер
Асп, и председница Борда гувернера Нордијске пословне
алијансе, Јасмина Вигњевић, на првом радном састанку
нордијских компанија, у присуству представника амбасада
Данске, Норвешке, Финске и Шведске

Сусрет са познатим
америчким глумцем,
Стивеном Сигалом,
који је овогодишњи
лауреат награде за
доброчинство и
хуманитарни рад
Фондације „Браћа
Карић“, а који је
посетио Београд
као амбасадор
Фондације
„Уметност, слобода,
снага“

Обилазак новог
производног
погона фабрике
„Лемес“ у
Сремској
Митровици

Премијер
Александар Вучић
присуствовао
је обележавању
Међународног
дана људских
права под
слоганом „И ја
имам права“ у
Дечијем
културном центру

Разговор са српском параолимпијском стонотенисерком, Бориславом
Перић-Ранковић, коју је Светска стонотениска федерација изабрала за
најбољу стонотенисерку са инвалидитетом на свету у 2015. години,
и селектором репрезентације Србије, Златком Кеслером

