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СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ!
Спречен банкрот земље
Повећан међународни углед
Градња аутопутева, пруга
Нова радна места
Смањење незапослености
Повећање плата и пензија
Обнова болница, школа, вртића
Реформски закони
Све више инвестиција
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КЉУЧНИ
РЕЗУЛТАТИ
ВЛАДЕ

УВОДНИК

(за мање од две године)
1.

сачувани су мир и стабилност
у региону, упркос мигрантској кризи,
царинском рату који нам је Хрватска
једнострано објавила, резолуцији УН
поводом Сребренице...

2.

- направљени су
километри аутопутева и путева, изграђено је више од 230 мостова, на
стотине километара пруге којом се иде
120 км/сат, а не 20 км/сат, поново се
праве бродови у Сремској Митровици
и Кладову, почела је велика обнова
школа, болница, вртића...

3.

су повећане на 1,7 милијарди евра у 2015. години, а биће их
још више. Добрим законима створен је
добар пословни амбијент за улагања и
Србија се померила са 91. на 59. место
листе Светске банке. Доласком инвеститора отворена су нова радна места и
смањена је катастрофална незапосленост са 26 одсто на 17,6 одсто.

4.

Заустављено је и спречено банкротство државе, уређене су јавне
финансије и смањен је фискални дефицит. Изашли смо из рецесије, земља
се опоравља, имамо раст БДП... Постављен је темељ на којем будућност
Србије може да почива и да се гради.

1.

Т

оком непуне две године
рада Владе Републике Србије, под вођством председника Владе, Александра
Вучића, захваљујући реформама, посвећености и озбиљном
раду, остварене су велике победе на
свим фронтовима – од политике и
дипломатије до економије и финансија.
Међународни углед државе немерљиво је већи, а о томе сведоче велике дипломатске победе и чињеница да су, после много година сањања,
обећавања и очекивања, коначно у
децембру 2015. отворена прва преговарачка поглавља Србије са ЕУ.
Веома важне ствари за нашу земљу
биле су то што, захваљујући нашој
снажној дипломатској иницијативи, у
Савету безбедности УН није изгласана Резолуција о Сребреници, што КиМ
није примљен у УНЕСКО, и што је,
после посете европског комесара за
проширење, Јоханеса Хана, Београду,

СТВАРАЊЕ ИСТОРИЈЕ: Са отварања првих преговарачких поглавља у Бриселу
Александар Вучић, Жан Аселборн и Јоханес Хан
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Премијери Вучић и Кећијанг

Хрватска одустала од тзв. царинског
рата и једностране блокаде границе
са нашом државом...
Упркос великим изазовима, мигрантској кризи и запаљивим варницама, остварена је пуна
стабилност у региону,
а Србија је остала једина држава у овом делу
света у којој није, ни
на кога, и ни због чега,
испаљена ниједна патрона сузавца.
Премијера Вучића
су и немачка канцеларка, Ангела Меркел, и председник Русије, Владимир
Путин, и многи други светски 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, на Самиту лидера Западног
Балкана у Бечу.
Премијер Вучић учествовао је на
Конференцији о Сирији у Лондону, а
био је и једини државник са Западног

2014. године одржан је Самит Кине
и 16 земаља Централне и Источне
Европе, а у Комбанк Арени, у децембру 2015. одржан Самит ОЕБС-а. Такође, главни град Србије био је домаћин Самита градоначелника
Централне и Југоисточне Европе.
Током посете генералног секретара НАТО-а, Јенса Столтенберга, Србији је враћено „слободно небо“ у делу Копнене зоне
безбедности.
Водећи се идејом да Србија мора
бити окренута свим земљама света, и
Западу, и Истоку, премијер Вучић, боравио је у званичним посетама Русији,
САД-у, Кини и многим другим државама, где се сусрео са државницима
попут Владимира Путина, Џозефа
Бајдена, Ли Кећијанга, али и са великим бројем привредника и представника мултинационалних компанија са
којима је разговарао о инвестирању у
Србији.

Oтварањем преговарачких
поглавља упућен је сигнал
страним инвеститорима да jе
Србиjа стабилна земља за улагање
Балкана и Источне Европе који је добио позивницу за учешће на престижном Светском економском форуму у
Давосу.
Гости главног града били су Ангела Меркел, Јоханес Хан, шеик Мухамед бин Зајед, кинески премијер Ли
Кећијанг, амерички сенатори Џон
Мекејн и Боб Коркер, као и многи
други европски и светски лидери.
У српској престоници у децембру

Премијер Вучић учествовао је, испред свих лидера Западног
Балкана, на заједничкој конференцији за новинаре са канцеларима
Немачке и Аустрије, Ангелом Меркел и Вернером Фајманом, и
високом представницом ЕУ, Федериком Могерини

Састанак са Џозефом Бајденом,
потпредседником САД-а

Са Владимиром Путином,
председником Руске
Федерације

Свечани дочек канцеларке Меркел у Београду
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У ЖИЖИ
Станица Прокоп

2.

Радови широм Србије
о На Коридору 10 и Коридору 11 и на
обилазници око Београда асфалтирано је
100 километара пута.
о Отворен је источни крак Коридора 10 на деоници
аутопута Црвена Река – Чифлик – Станичење, код
Беле Паланке.
о У року је завршена приступна саобраћајница за
Пупинов мост од Овчанског пута до Панчевачког
пута и пуштена у саобраћај.
о На Коридору 10, код Врања, отворена је деоница
аутопута Владичин Хан – Доњи Нерадовац, дужине
око 30 километара.

П

осле година и деценија
неулагања у путну инфраструктуру, Србија је данас претворена у велико
градилиште. Радови су у
пуном јеку, а премијер Вучић најавио
је да ћемо у 2017. години завршити
градњу саобраћајних жила куцавица
- Коридора 10 и Коридора 11, и тако
пратећи Хрватску по броју изграђених километара аутопутева.
Поред изграђених путева и 230 мостова, међу којима је и Пупинов мост
између Земуна и Борче са приступним
саобраћајницама, вредно се ради и на

о Почела је градња моста преко Саве, код
Остружнице, у оквиру изградње обилазнице око
Београда.
о Отворен је Бруски пут, највећа инвестиција у
путну инфраструктуру Крушевца у последњих
13 година.
о У склопу рехабилитације 1.100 километара путева
у наредних пет година, коју ће изводити домаћа
путарска предузећа, прва је обновљена деоница
Аранђеловац- Крчевац.
о Измешта се наплатна рампа код Бубањ Потока и
гради се нова у Врчину.
о Гради се мост преко Дрине са приступним
саобраћајницама на путу Братунац – Љубовија.

модернизацији железнице, тако да
имамо изграђене стотине километара
пруге којом возови иду 120 километара на сат, а не 20 километара на сат,
као до сада. У сарадњи са НР Кином,
започета је и велика инфраструктурна инвестиција - модернизација пруге
Београд-Будимпешта, након које ће
путници и роба стизати до главног
града Мађарске за рекордна два сата.
Истовремено, новоформирана железничка компанија „Инфраструктура железнице Србије“ и руска фирма
„РЖД Интернешнл“ потписале су уговор о модернизацији 77,6 километара

пруге Београд-Бар.
У јануару је свечано отворена нова,
модерна будућа главна железничка
станица „Београд центар“, познатија
као Прокоп, чија прва фаза градње је
завршена после 40 година, а комплетан
завршетак очекује се 2018. године.
Једнако вредно ради се и на санацији постојећих и изградњи нових канализационих, водоводних, струјних
мрежа, реновирању и градњи нових
зграда судова, обнови школа, болница, домова здравља, вртића...
На аеродрому „Никола Тесла“ отворен је нови објекат са савременом
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БРИСЕЛ
Урађена деоница Љиг - Прељина
Пупинов мост

Петља на Зрењанинском путу

безбедносном опремом за прелазак
возила у обезбеђивано - рестриктивну
зону, што је био један од најважнијих
услова за летове наших авиона ка
САД, а у бродоградилиштима у Сремској Митровици и Кладову поново
смо почели да градимо бродове.
Циљ Србије је да уради савремене
путеве и пруге како би постала део
европских транспортних коридора и
тако привукла још више инвеститора који ће овде ширити своје пословање и преко територије наше земље
транспортовати своју робу и на исток
и на запад.

„Путеви значе комуникације, фабрике, посао,
нови живот, а ви, путари,
сваким новим километром
враћате живот у Србију“,
поручио је премијер Вучић
радницима ангажованим
на пробијању тунела
Савинац, на Коридору 11,
у близини Такова
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3.

ВЕСТИ

Само у
Србију стиг
1,7 милијар

Генерални менаџер компаније „Вахали“, Винсент Бекер,
и премијер Вучић на бродоградилишту у Сремској Митровици
током свечаног представљања речног путничког
крузера, вредног 20 милиона евра

У

У обиласку италијанске фабрике за производњу обуће
„Геокс“ која намерава да у Врању запосли 1.200 радника
и годишње производи 1.250.000 пари женске модне
обуће високог квалитета

циљу бржег економског раста, стварања доброг пословног окружења за инвестиције и
отварање нових радних места, Влада Републике Србије вредно је радила на изради модерних закона који ће унапредити пословну климу у
Србији.
У исто време када су предузете мере фискалне
консолидације за оздрављење државе, усвојени су
бројни реформски закони о раду, приватизацији,
задругама, пољопривредном земљишту, о озакоњењу објеката, улагањима, као и измене и допуне закона о планирању и изградњи и измене и допуне закона о стечају - у складу са законодавством
ЕУ. Министарство привреде створило је правни
оквир за привлачење инвестиција и кроз Уредбу о
условима и начину привлачења директних инвестиција и Уредбу о правилима за доделу државне
помоћи.
„Провели смо доста реформи, можемо да се поредимо са свима у региону, имамо људе који
су образовани и вредни, Србија је данас добро
место за улагање, има слободну трговину с великим бројем држава. Значајно смо унапредили
пословни амбијент и само у 2015. години имали

Законски оквир за
привлачење инвестиција
о Закон о раду
о Закон о приватизацији
о Закон о задругама
о Закон о пољопривредном земљишту
о Закон о озакоњењу објеката
о Закон о улагањима
о Закон о изменама и допунама закона
о
У посети фабрици ПКЦ групе у Смедереву

о планирању и изградњи
Закон о изменама и допунама закона о стечају

СНС
ИНФОРМАТОР
Немачки произвођач
медицинских
средстава 37/2016
„Френезијус|
медикал кер” отворио је фабрику у Вршцу

ВЕСТИ

2015. у
гло више од
ијарди €
смо више од 1,7 милијарди евра инвестиција, и
то без великих приватизација. Потребне су нам
две милијарде евра директних страних инвестиција да бисмо достигли стопе раста од 3,5 до 4
одсто, као што имају земље у ЕУ“, каже премијер
Вучић.
У Србију су дошле да раде велике фирме попут
аустријског произвођача кристала „Сваровски“,

Година
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Стране директне
инвестиције (€)
752.800.000
1.298.100.000
1.236.300.000
1.522.600.000
Више од 1.700.000.000

америчке фабрике ауто-делова „Kупер стандард“,
фабрике електромотора „Џонсон електрик“, италијанског произвођача чарапа и доњег рубља
„Калцедонија“, норвешке компаније „Рап марине
груп“, немачког произвођача семена и кукуруза
„KWС“, компаније „Фрезенијус медикал кер Србија“ која производи материјал за хемодијализу,
финске „ПKЦ групе“...
Паралелно са унапређењем регулативе, Србија
спроводи и пројекте инфраструктурног опремања
пословних зона широм државе. Главне предности
улагања у нашој земљи јесу повољна географска локација, бесцарински режим извоза у земље ЦЕФТА,
ЕФТА и Царинску унију Русије, Белорусије и Kазахстана, најнижа стопа пореза на добит у Европи (15
одсто) и образован и квалитетан кадар. Осим тога, у
циљу подстицања директних инвестиција, отварања
нових радних места и равномерног регионалног развоја, Србија нуди и финансијску подршку инвеститорима.

Амерички „Купер стандард” почео је производњу
у Сремској Митровици

Са директором „Кока-коле Хеленик“, Александром
Ружевићем, током обиласка Регионалног центра за
производњу сокова, где су отворена нова радна места
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4.

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Желимо
најјачих
Сума Чакрабарти, председник ЕБРД:

Србија је пример добрих економских реформи

О

ве године, први пут после више деценија,
Србија није имала ребаланс буџета што
најречитије говори о промени економских
прилика, домаћинском односу према државној каси и ефектима реформи.
Влада, на челу са председником Александром Вучићем,
успела је да поправи оно што су из незнања, немара и
лоше намере урадиле многе владе пре ње и тако довеле
у питање опстанак државе – да заустави и спречи банкрот
Србије, уреди јавне финансије, драстично смањи буџетски
дефицит, омогући привреди да оствари већи раст, обезбеди бољу наплату ПДВ-а и акциза, смањи незапосленост...
Међународни монетарни фонд потврдио је да је Србија
на добром путу и променио процену стопе раста за 2015.
године са -0,5 на +0,8 процената. За 2016. годину очекује
се стопа раста БДП од 1,8 одсто (у 2017. од 2,2 одсто, у
2018. од 3,5 одсто), као и то да ће раст настати због већег
обима инвестиција и извоза.
Још једна потврда доброг економског курса Србије је и
то што је Светска банка Србију рангирала на 32 позиције
боље место на Дуниг бизнис листи него 2014. године.
„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 значи да ћемо
широм отворити врата за инвеститоре, нова радна места,

већи привредни раст и бољи живот грађана“, каже премијер Вучић.
Донети су бројни реформски закони који су створили
добар амбијент за инвеститоре, нова улагања и отварање нових радних места. Катастрофална незапосленост
смањена је са 26 на 17,6 одсто, са прогнозом даљег пада.
Србија данас, према званичним подацима ЕУ, нуди најповољније услове за инвеститоре од свих земаља у региону.
Радило се много и вредно: опорављена је национална авио-компанија „Ер Србија“, која послује у плусу и
ускоро почиње да лети за САД. Покренута је друга пећ
у Железари, обновљена је производња у МСК у Кикинди, започети су многи пројекти, неки су успешно завршени.
На Коридору 10 и 11 ради се у три смене, кампања „Моја

ЏЕЈМС РУФ, шеф Мисије ММФ-а у Београду:

Премашена очекивања

Економски програм Србије остварио је добре
резултате и сви циљеви извршења за крај децембра
су испуњени, а већином и значајно премашени.
„Фискални дефицит, који је у 2015. години износио 3,7 процената БДП-а, био је на најнижем нивоу
од 2008. године. У условима побољшања поверења
и пада каматних стопа, Србија је поново забележила позитиван раст, делом захваљујући знатном
повећању страних инвестиција“, констатовао је
шеф мисије ММФ.
Према речима Руфа, инфлација се задржала на
ниском и стабилном нивоу, што је најделотворнији
начин да се заштити реална вредност плата и пензија, а ММФ очекује да се позитивни макроекономски трендови наставе у 2016. години.
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40

о Србију међу
х земаља у свету
Резултати за понос
Спречен банкрот Србије
Уређене јавне финансије
Први пут, после много година, без
ребаланса буџета
Смањен буџетски дефицит
Остварен већи привредни раст
Боља наплата ПДВ-а и акциза
Сузбијање сиве економије
Смањење незапослености
ММФ процену раста подигао
са -0,5 на +0,8
Светска банка Србију рангирала
на 32 позиције боље место
Нудимо најбоље услове за
инвеститоре у региону
Србија“ привукла је домаће госте и повећала приходе од
туризма, очишћен је Савски плато и постављени су темељи
за изградњу града будућности - Београда на води.
Озбиљне и тешке реформске мере почеле су да дају резултате, тако да су постигнуте пензије и плате у јавном
сектору. Србија је спровела фискалну консолидацију, избегла опасност од финансијске пропасти и сада више неће
бити смањења плата и пензија, већ само повећања.
„Радили смо заједно са ММФ-ом и Светском банком, они

су задовољни резултатима. На инвестиционом самиту земаља Западног Балкана у Лондону, о Србији се говорило
лепше него што сами о себи мислимо. Сарадња са Европском банком за обнову и развој донеће много добрих резултата у будућности, пре свега, по питању развоја малих
и средњих предузећа. И председник ЕБРД, Сума Чакрабарти, рекао је да је Србија пример добре праксе у спровођењу економских реформи, што је велика ствар за нашу
земљу. Заједно са ЕБРД, морамо још много да урадимо у
редефинисању државне управе, променама у јавним предузећима и структурним реформама. Ако то успемо да
урадимо, уз онај битан политички услов очувања стабилности, онда Србија има сигурну и добру будућност“, истакао је премијер Вучић.
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СРБИЈА ЈЕ КРЕ

ВЕСТИ
ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

Отворена
преговарачка
поглавља

Србија 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. Отварањем поглавља упућуjе се
јасан сигнал инвеститорима да jе Србиjа стабилна
земља. Формирањем Преговарачког тима, комплетирана је структура за вођење преговора о придруживању ЕУ. Србија је веома позитивно оцењена по
питању административног капацитета. Успешно су
завршени скрининзи за сва поглавља у преговорима.

ОДБРАНА

Улагање у људе и опрему
Oдржане су заједничке вежбе
са војскама других држава, модернизује се домаће наоружање
и опрема. После много година
неулагања, обновљене су ратне и
мирнодопске резерве, реновирани
војни објекти, полигони за обуку...
Стали смо на пут бесправном коришћењу војних станова и спречили одлив новца по основу камата.
Уз помоћ Владе РС, обезбедили
смо 700 милиона динара за субвенционисано стамбено кредитирање припадника Војске. Потписано је 19 међудржавних
уговора и 68 уговора на нивоу Министарства, а реализацијом 75 уговора ВС добила је готово 18 милиона евра донација. Формирана је и дирекција за европске интеграције
и управљање пројектима. Извоз наше одбрамбене индустрије у 2015. био је око 250 милиона долара.

ПРИВРЕДА

Подршка улагачима
Радило се на окончању процеса приватизације, унапређењу рада јавних предузећа и
унапређењу привредног амбијента. Решава се
судбина 512 субјеката приватизације, изабран
је управљачки менаџмент за „Железару Смедерево“. Боље пословне показатеље показали су
ЈП Електромрежа, Пошта, Југоимпорт-СДПР и
Скијалишта, док су Железнице имале за седам

САОБРАЋАЈ И ИНФРАСТРУКТУРА

Аутопутеви, јефтина
легализација и дозволе
Законом о озакоњењу,
јефтино и брзо, решава се
оно што није решено 18 година – статус 1,5 милиона
нелегално саграђених објеката. Од почетка године
примењује се електронско
издавање
грађевинских
дозвола. Споразум влада
Србије и САД о ваздушном
саобраћају омогућио је директне летове из Србије ка САД. Почела је велика обнова
и градња нових аутопутева и путева, а до краја 2015. изграђено је 150 километара саобраћајница. Највише радова
било је на Коридору 10 и Коридору 11, како бисмо повезали запад са истоком, и на нашу територију преусмерили
транспорт робе и путника. Боља саобраћајна повезаност
доводи инвеститоре у Србију, са њима се отварају нова
радна места, а истовремено јача и грађевински сектор.

ПРАВДА

Обнова зграда судова
Реновиране су зграде четири основна суда, реконструисани су затвори, у току је
градња зграде Прекршајног
суда у Рашки, Основног суда
у Старој Пазови, као и реконструкција и адаптација зграде бившег ВТИ у Београду.
Одржано је седам седница
Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа 2013-2018. Донет је прегршт реформских
закона, а у припреми су многи нови.
одсто мањи губитак од планираног. У току
је реорганизација ЕПС-а, Путева Србије и
Коридора... Донет је Закон о улагањима
којим се гарантују једнака права за стране
и домаће улагаче. Донета је Стратегија за
подршку развоју малих и средњих предузећа. Опремају се пословне зоне широм
Србије како би градови и општине били атрактивнији за улагање. Ради се на окончању
консолидације система попут „МСК“ Кикинда, „Азотара“ Панчево, „Петрохемија“, РТБ
„Бор“...

ЕНУЛА НАПРЕД
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ВЕСТИНАРОДНА БАНКА
НАРОДНА БАНКА

годишње посматрано, није прелазила 2,1 одсто. Захваљујући
мерама НБС, динарски кредити значајно су појефтинили.
Снижење референтне каматне
стопе НБС и смањење стопа
обавезне резерве, кључно
су определили кредитирање
привреде. Висок раст инвестиционих кредита указује на повећање приватних инвестиција
и економског раста.

Ниска инфлација,
стабилан курс
Најважнији резултати рада НБС јесу
ниска инфлација и стабилан курс, очување стабилности финансијског система, израда и примена сета реформских
закона којима се битно унапређује
пословни амбијент. Инфлација, међу-

С

Реформски закони

купштина Србије
само у 2015.
години усвојила
је више од 200 заНАРОДНА СКУПШТИНА кона и 60 других
законских прописа,
којима се наставља усклађивање наших прописа са
европским. Поред Закона о буџету за 2016, којим је
потврђено консолидовање јавних финансија и тренд
пада дефицита, донет је и низ закона који унапређују
пословни амбијент попут закона о раду, приватиза-

ПОЛИЦИЈА

Мање кривичних дела
Откривено је 18 организованих
криминалних група у области финансијског, општег и високотехнолошког криминала. Заплењено
је девет килограма кокаина и 38
килограма хероина, ухапшен је
М.Т. један од највећих кријумчара хероина на Балкану, наркобос
М.Н. из Новог Сада и К.Р. који је
кријумчарио наркотике у европске
земље. Припадници МУП-а, са колегама из осам држава, запленили
су 3,5 тоне кокаина. У првих 11 месеци 2015. извршено је 174 кривичних дела мање него годину дана раније, а расветљено је
више „старих“ тешких убистава. МУП је евидентирао више
од 600.000 миграната. ЕУ је позитивно оценила Акциони
план за поглавље 24.

СПОРТ

Брза исплата награда
Први пут се награде, национална признања и стипендије исплаћују у рекордном року, не дужем од седам
дана, и не дугује се ниједном спортисти, уз редовно фи-

цији, задругама, пољопривредном
земљишту, о озакоњењу објеката,
улагањима, као и измене и допуне
закона о планирању и изградњи и измене и допуне закона о стечају. Донет је и закон којим је пројекат „Београд на води” проглашен за пројекат
од посебног значаја, као и бројни
модерни закони из области банкарског сектора, правосуђа, здравства,
образовања и социјалне заштите...

ЗДРАВЉЕ

Смањење листи чекања
Формиран је Буџетски фонд за лечење
обољења, стања или повреда које се не могу
успешно лечити у Србији. Одобрено је 20 захтева за лечење и 16 захтева за дијагностику у
иностраној здравственој установи. Набављен
је гама нож, златни стандард у неурохирургији.
Влада РС одобрила је набавку четири линеарна
акцелератора, како би се решиле вишегодишње
листе чекања за лечење онколошких пацијената
у Нишу, Београду и Крагујевцу, као и средства
за реконструкцију здравствених установа. Набављена су 64 возила за здравствене установе
у Србији. У Србију је први пут стигло 1.680 доза
лека Cimavax EGF (кубанска вакцина) за оболеле
од рака плућа. РФЗО спровео је централну набавку, снижена
је цена лекова и обезбеђено сигурно снабдевање.

нансирање програма 89 организација у области спорта. Спроводе се два пројекта која
омогућавају бесплатно бављење спортом.
Донет је Закон о спорту. Отворен је Атлетски стадион у Крушевцу, Национални гимнастички центар у Костолцу, завршавају се
радови на Атлетској дворани у Београду...
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ИНТЕРВЈУ

БРИГ
НАЈСТА
СУГРАЂ

Пензионери су
Њиховом жртвом заустављено је пропадање
и Србија је почела да се диже

П

ремијер Александар Вучић обишао је Дневни
центар и клуб за старе „Драгиша Ћирић“ у Земуну, разговарао са најстаријим суграђанима,
поклонио им ДВД плејер, најавио да ће бити
отворена још три слична центра у Земуну, и
поручио им да су управо они заслужни за све добре резултате које је Србија остварила у претходном периоду.
„Нарочито сам захвалан пензионерима, они су прави јунаци. Њиховом жртвом заустављено је пропадање Србије
и наша држава је почела да се диже. Они су обезбедили
услове да имамо више инвестиција и радних места, и велико им хвала на томе“, истакао је премијер Вучић.
Према његовим речима, пензије су данас редовне, а у
будућности ће бити само веће.
„Не играмо се тиме да пензије касне 15 или 20 дана,
не играмо се са инфлацијом и поштено кажемо - ово смо
узели од вас да бисмо избегли банкрот. Данас је Србија
почела да се опоравља захваљујући вашој жртви, вашој
трпељивости и вашем разумевању. И трудићемо се да
остварујемо још боље резултате у привреди како би и
пензије могле да расту“, поручио је премијер Вучић свим
пензионерима.

Зорица Весић,
дипл. хемичар у пензији из Крушевца

Стоички прихватамо реформе како
би нашој деци било боље

С

ваки човек жели више, по природи ствари, или бар оно
што је имао, али искусне и седе главе схватају проблеме у којима се налази наше друштво и држава. Били
смо сведоци промена, од деведесетих до данас, сведоци
пропадања фирми, катастрофалних приватизација, раста
незапослености и стрмоглавог пада стандарда.
Пензионери одлично схватају да су Србији потребне
нове здраве фирме и нова радна места, како наши млади
не би одлазили из земље, или како их овде не би издржавали родитељи, бабе, деде... Свесни смо да ће нам свима
бити боље само ако се добри реформски захвати проведу
на свим нивоима и тако оздрави држава.
Наше искусне и мудре седе главе стоички прихватају
реформске захвате Владе, у уверењу да ће допринети
бољој будућности Србије и омогућити нашој деци и унуцима пристојан живот. Сведоци смо да наш премијер Вучић
чини изванредне напоре да оствари ове циљеве кроз кон-
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РЕЗУЛТАТИ РАДА У 2015.

ГА О
АРИЈИМ
ЂАНИМА

у наши хероји
такте са јаким
земљама света,
довођење инвеститора, јачање унутрашње
организације
земље, градњу
путева, инфраструктуре...
После много
година неулагања
и немара, много се
урадило и у самом
Крушевцу и у околним селима, изграђени су путеви,
објекти, паркови,
спортски терени, а у току
је организација нових
производњи и заштита
постојећих. Пензионери
су то препознали и у
потпуности подржавају
мере које ће нас довести
да живимо у уређеној и
стабилној држави.

Милутин Брацо Вукас
из Новог Сада

Пензионери су гарант да ће
млади боље живети

К

ао што се премијер Александар Вучић захваљује пензионерима
на подршци и разумевању за реформе које су болне, а које су
биле неминовне у држави коју је претходна власт, на челу са Борисом Тадићем и Бојаном Пајтићем, очистила до дна да би остао
само муљ, у који се сироти народ заглибио, тако се и ми њему захваљујемо на свему што чини за српски народ и дајемо пуну подршку у даљим реформама. Ми, пензионери, који смо поднели део терета реформи, гарант смо за младе да ће имати бољу будућност.
За нас је најбитније да су пензије редовне и да не касне ни дан.
Захваљујемо се премијеру Вучићу што није смањио пензије мање
од 25.000 динара, које прима око 63 одсто пензионера. Хвала и
оним пензионерима, којима су пензије смањене, што су својим понашањем, очували ред, мир и стабилност државе. Верујемо у Србију коју води Александар Вучић, којој његов рад и залагање постављају нове и чврсте темеље, на којима се може градити правна држава и некорумпирано друштво.
Откако је Вучић постао председник Владе, људима су враћени самопоуздање, вера и нада. Тренд
поштовања нас најстаријих грађана, који смо с љубављу градили и стварали ову државу, пренет је и
на локални ниво. Тако су новосадски пензионери са најнижим примањима имали прилике да о трошку Града бораве седам дана у Бањи Врдник. Оваквом политиком, за разлику од претходног периода
када смо се осећали као запостављена групација, поново осећамо да смо, са нашим животним и радним искуством, потребни друштву и држави.

14 | СНС ИНФОРМАТОР 37/2016

СНС
ПАНОРАМА
Пландиште

1. Стара Пазова

1.500 пакетића за најмлађе
ОО СНС Стара Пазова свечано је отворио
нове просторије у Новој Пазови, како би се
рад СНС приближио грађанима и како би се
још боље сагледале њихове потребе. Ово је
друга канцеларија Странке у Општини Стара
Пазова, а председник ОО, Ђорђе Радиновић,
најавио је отварање просторија и у Подунављу – за насеља Сурдук, Белегиш, Старе и
Нове Бановце. Ове, као и претходних година,
председник Општине, Радиновић, за новогодишње и божићне празнике обрадовао је
најмлађе становнике са 1.500 пакетића. Председници свих МЗ, заједно са председником Радиновићем, организовали су поделу пакетића
деци из породица корисника помоћи Центра
за социјални рад, деци самохраних родитеља,
деци чланова Удружења ратних војних инвалида, ученицима ШОСО „Антон Скала“ и малишанима из сиромашних породица ромске
националности.

2. Сремска Митровица

Реконструкција паркета у школама
Поводом Светског дана писмености, Унија
жена ОО СНС Сремска Митровица спровела је
акцију „Пиши правилно“. Томислав Јанковић,
заменик градоначелника Сремске Митровице,
посетио је припаднике Прве бригаде Војске
Србије у Копненој зони безбедности у околини Прешева, и уручио им празничне поклоне.
Успешно је завршен 28. Међународни турнир
у малом фудбалу, на којем је учествовало 113
екипа из земље и региона. Из буџета Града
издвојено је више од два милиона динара за
реконструкцију паркета у Прехрамбено-хемијској и Шумарској школи. Градска управа
за образовање финансира трошкове боравка
у вртићима за треће и четврто дете. У оквиру
новогодишње манифестације „Магични трг“,
спроведена је акција „Црвени ирвасов нос“, у
којој је прикупљено 100.000 динара за набавку
опреме за удружења за помоћ особама са аутизмом и Даун синдромом. Поводом Дана сећања
на жртве холокауста, чланице Уније жена положиле су венац на Спомен-обележје у Засавици 2. У Градској кући организован је пријем за
101 ученика основних и средњих школа, добитника Светосавске повеље. Започета је акција
бесплатног обележавања кућних љубимаца.

3. Сента

Промоција здравог живота
Унија младих ОО СНС Сента организовала је
акцију поводом Националног дана без дуванског дима, промовишући здраве стилове живота. Акцију су подржали сениорска рвачка репрезентација Србије (Давор Штефанек, Петар

Бало, Виктор Немеш и Мате Немеш), сенћански
„ајрон мен“ - Игор Сабо, атлетичар Мате Пинтер и др Адам Месарош.

4. Пландиште

Акција добровољног давања крви
ОО СНС Пландиште подржао је акцију добровољног давалаштва у којој је 30 наших активиста дало крв. Ово је још једна у низу акција
коју Странка подржава, поред чишћења снега,
уређења паркова, дечијих игралишта... У организацији Савета за омладину, економију, националних мањина, пензионера и Уније жена,
испред пијаце је организована хуманитарна
акција „Чеп за хендикеп“ у којој смо, заједно
са суграђанима, прикупљали чепове и делили
„СНС Информатор“. Око 15 наших активиста
учествовало је у реновирању запуштених просторија Дома културе у МЗ Стари Лец. Чланови
ОО прикупљали су основне животне намирнице за социјално угрожене породице у Хајдучици, Великој Греди и Банатском Соколцу. У МЗ
Велики Гај, уз подршку Савета за здравство и
ОО, одржана је едукативна трибина о шећерној болести, а подржали смо и акцију мерења
шећера у крви грађанима. Чланице Уније жена
подржале су акције и трибине СНС у Ковачици, Панчеву (тема је била рак грлића материце) и Алибунару (економско оснаживање жена
и самозапошљавање). Председник Општине,
Милан Селаковић, са сарадницима, наставио
је рад на пројектима прекограничне сарадње
и посетио наше партнере у Румунији, а у Пландишту смо угостили представнике Националног савета Македонаца.

5. Сомбор

Брига о грађанима и пошумљавање
Чланови Савета за бригу о деци, популацији
и социјална питања ГО СНС Сомбор, у сарадњи
са МО Телечка, обишли су породицу којој су
обезбедили поправку рачунара, школски прибор и новогодишње пакетиће. Британска компанија „Посејдон груп“ најавила је да почиње
изградњу малопродајног парка „Капитол парк
Сомбор“, да ће инвестирати више од 10 милиона евра и ангажовати 200 радника. Парк ће
имати више од 6.000 м2 продајног простора, а у
трговачким објектима запослиће се 100 радника. Министар Вања Удовичић и градоначелник
Сомбора, Саша Тодоровић, отворили су конференцију „Млади и агробизнис“, а разговарали су
и о успешно реализованом пројекту опремања
Омладинског клуба. Активисти МО Кљајићево
пошумљавали су Старо језеро, Барице и околину стадиона ФК Кордун са 1.100 садница. Више
од 150 активиста ГО СНС Сомбор учествовало
је и у масовној теренској акцији у Бачком Моноштору. Градоначелник Тодоровић разговарао

6. Трстеник

Обилазак старих и болесних суграђана
Савет за пољопривреду ОО СНС Трстеник
организовао је трибину „Заштита биља и неповољни климатски услови“. С обзиром на то
да у Трстенику влада медијски мрак и цензура
и да Српској напредној странци није дозвољено појављивање и оглашавање у локалним
медијима, Савет за културу и информисање
штампао је први број страначког билтена у
којем смо скренули пажњу грађана на наш рад
и обавестили их о штетном деловању владајуће
коалиције (НПС,СДС, СПС). Чланови ОО СНС
Трстеник, Уније младих и Уније жена делили
су билтен и „СНС Информатор“ грађанима на
Бадњи дан. Чланови МО Трстеник 2 (Пејовац)
посетили су девојку која је тежак инвалид и две
болесне старице које живе у нехуманим условима, и окречили им животни простор.

7. Варварин

Пакетићи за кориснике Дневног боравка
Чланице Уније жена, у сарадњи ОО СНС
Варварин, организовале су хуманитарну акцију
у којој су прикупљале средства за куповину новогодишњих пакетића. У центру града организован је Новогодишњи вашар, а чланице Уније
направиле су украсе, венчиће, колаче и играчке, које су продавале и од прикупљеног новца
купиле пакетиће за кориснике Дневног боравка
за децу и одрасле са посебним потребама.

8. Опово

Обележена Европска недеља превенције
Aктивисти Уније младих и Савета за информисање редовно организују информисање
мештана уз поделу „СНС Информатора“ и
разговор о актуелним проблемима. У организацији Дома здравља и уз подршку Савета за
здравство, Уније жена и локалне самоуправе,
обележена је Европска недеља „Превенције
рака грлића материце“. Активисти МО Сефкерин организовали су поделу переца грађанима, које се традиционално месе за Савиндан.
Спортски савез поделио је награде најбољим
спортистима, а буџетом су обезбеђена средства за субвенционисање превоза за ученике
средњих школа и студенте. Уведена је пракса
да се пакети за новорођене бебе доносе на
кућну адресу. Савет за правна питања помаже
грађанима сваког петка.

Сомбор

Опово

Трстеник

је са представницима словеначке компаније
„Силико“ о отварању производних погона у
Сомбору. Чланице Уније жена посетиле су чланове старачког домаћинства и самохрану мајку
са троје деце у Кљајићеву, и однеле им пакете
са намирницама. Члановима шест породица из
Алексе Шантића уручени су кључеви монтажних кућа.
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Параћин

Пећинци

9. Параћин

Посета угроженим породицама
На позив грађана, активисти ОО СНС Параћин
посетили су неколико породица чије су куће
страдале у поплавама 2014. и на лицу места се
уверили у тежину ситуације, јер делимично санирани објекти тек сада испољавају оштећења у
виду опадања малтера, урушавања степеништа
и појаве буђи у стамбеним просторима. Свакодневно помажемо овим породицма, јер буђ посебно угрожава децу, старе и болесне.

10. Житорађа

Нови спортски терени
У току је изградња спортских терена на више
локација, финансирана средствима из буџета
локалне самоуправе. Према речима председника Општине Житорађа, Слађана Младеновића,
терен се гради у самој Житорађи, у дворишту
које деле основна и средња школа, за шта је
из буџета издовојено око пет милиона динара.
Завршена је изградња и фудбалског терена у
Држановцу са пратећом инфраструктуром.

11. Ћићевац

Омладина помаже суграђанима
Чланови Омладине ОО СНС разговарали су са
председником ОО СНС Ћићевац о планираним
акцијама помоћи суграђанима на терену. Поводом учесталих, неоснованих напада владајуће
коалиције, предвођене председником Општине
Ћићевац, на ОО СНС, одржали смо састанак
чланова и симпатизера СНС и по ко зна који пут
показали јединство и решеност да истрајемо у
борби за истину и добробит грађана.
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13. Пећинци

Модернизација школа
Активисти ОО СНС поделили
су стотинак новогодишњих пакетића деци из породица слабијег
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12. Уб

Нова радна места, топлификација и обнова школе
Почела је са радом фабрика Еко
брикета у некадашњим погонима
„Термоелектра“. Инвестиција од
преко 1,5 милион евра омогућиће
запошљавање 90 радника. Уб би
наредне године могао да добије и
другу фабрику истог капацитета
и са истим бројем нових радних
места. Завршена је комплетна
документација за пројекат топлификације, као и већи део посла
везан за пројектовање котларнице и система даљинског грејања
Уба и новог насеља у Мургашу.
Трошкове израде пројекта финансира РБ „Колубара“ са 9,4 милиона динара. Средствима ЕПС-а,
изграђени су локални путеви у
атарима села Јошеве, Врховина
и Бргула. Одобрена су значајна
средства за комплетну санацију
ОШ „Милан Муњас“, санацију
крова и санитарних чворова, кречење унутрашњих зидова и фасаде, а школа ће добити и лифт за
децу са инвалидитетом. Одобрено је 258 стипендија за најбоље
студенте. Општина је потписала
Европску повељу о родној равноправности.

У рубрици
СНС Панорама
обавештавамо вас
о томе шта је који
општински одбор
СНС урадио током
претходног месеца за
бољи живот грађана
Србије
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Формирање Уније
жена СНС на КиМ
Представнице жена из општинских одбора СНС
Косовскомитровачког округа договориле су се да
подрже иницијативу за формирње Уније жена СНС
КиМ. Састанку у Лепосавићу присуствовале су начелница Пећког округа, Винка Радосављевић, која је
уједно и иницијаторка оснивања Уније жена, затим
представница жена са централног Космета, Снежана
Јовановић, као и представнице одбора СНС из Лепосавића, Косовске Митровице, Звечана, Зубиног Потока, Вучитрна-Прилужја и Србице.
Договорено је да се у свим општинским одборима
СНС формирају уније жена које ће се укључити у рад
кровне Уније жена на КиМ, а да им активности буду
усмерене на веће учешће жена у јавном животу, на
питање безбедности, борбе против насиља над женама, економско оснаживање и подизање здравствене
просвећености жена. Чланице ће се трудити да учлане што више жена у нашу Странку и да на терену
спроводе политику Странке и државотворну политику председника Александра Вучића.
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61
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Ћићевац
материјалног стања. Одржан је први турнир у
малом фудбалу „Напредни Срем“ у Доњем Товарнику. Начелник Општинске управе, Жељко
Трбовић, у пратњи повереника ОО СНС Пећинци, Милорада Пантића, и председника Савета
МЗ Обреж, Зорана Јовановића, посетио је школу
и на поклон донео нови пројектор. Овим је ОШ
„Душан Вукасовић Диоген“ у потпуности опремљена за мултимедијално извођење наставе,
и у матичној школи у Купинову, и у подручним
одељењима у Ашањи и Обрежу. Откада СНС
води пећиначку локалну самоуправу, обновљени
су објекти ПУ „Влада Обрадовић Камени“ у Прхову, Дечу, Пећинцима и Шимановцима, адаптиране су и опремљене школе у Обрежу и Прхову,
унапређена је енергетска ефикасност школе у
Доњем Товарнику, а на школи у Шимановцима
урађени су нова фасада, мокри чвор, видео надзор и климатизација.
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14. Деспотовац

Субвенције за пољопривреднике
Завршени су радови на пресвлачењу асфалта
у Улици 7. јула у Ресавици и на локалном путу ка
селу Златово. У селу Богава пресвучен је асфалт
на локалном путу , у селу Поповњак асфалтиране су две сеоске улице. Пољопривредници су
добили значајне субвенције за 2015. годину.

15. Сокобања

Брига о грађанима
OO СНС Сокобања отворио је нове страначке просторије, наши активисти су у свакодневном контакту са грађанима, делимо „СНС Информатор“ и помажемо најстаријим мештанима
у обављању свакодневних послова.

16. Бечеј

Наставак градње цркве у Радичевићу
Председник Општине Бечеј и председник
ОО СНС, мр Вук Радојевић, најавио је наставак
изградње православне цркве у Радичевићу.
Унија жена ОО СНС организовала је трибину
о медијском наступу, на којој су говориле Миа
Костић Страјин, одборница у СГ Новог Сада, и
Слађана Јовановић испред бечејске Уније жена.
У свакодневном смо разговору са грађанима и
излазимо у сусрет њиховим предлозима и сугестијама.

17. Велика Плана

Пројекти прекограничне сарадње
Општина Велика Плана обезбедила је стипендије за све средњошколце и студенте који
испуњавају услове. Подељено је 175 пакетића
за децу у Центру за породични смештај у Милошевцу, за вртић у Милошевцу и за децу са
посебним потребама. Средства су обезбедили
чланови Општинског већа и одборници партија
које чине општинску власт. У МЗ Велико Орашје
регулише се лева обала реке Јасенице и исправља ушће чиме ће се решити дугогодишњи проблем плављења ораница и дела насеља. Председник Општине, Игор Матковић, састао се са
представницима румунске Жупаније Мехединци са којима се заједнички аплицира за средства
из фондова ЕУ, за пројекте промоције здравог
начина живота, подизања свести о заштити животне средине и размени искустава младих из
Румуније и Србије. Општина Велика Плана ради
и на заједничком пројекту за набавку пумпи за
одводњавање са румунском Општином Гатаја,
преко РРА „Браничево - Подунавље“. Одржана
су два састанка Уније жена.

18. Нови Бечеј

Реновирање омладинских домова
После реновирања омладинских домова у
Шушању и у Куману, дошао је на ред и Омла-

Крагујевац
дински дом у Новом Селу. Реновиране просторије опремљене су мобилијаром и компјутерима, а направљена је и просторија за неговање
старих заната. Почела је нова сезона приказивања највећих филмских хитова у новобечејском Дому културе. Житељи Кумана усвојили су одлуку о увођењу самодоприноса и од 1.
фебруара издвајају три одсто својих примања
за уређење локалне заједнице. Избори за Савет
МЗ Ново Милошево одржаће се 28. фебруара.

19. Бач

Аутобуси за бесплатан превоз
Омладина ОО СНС Бач организовала је акцију „Петарде нису играчке“, током које су
млади активисти суграђанима делили флајере
са детаљно описаним последицама нестручног
руковања пиротехничким средствима и начинима за пружање прве помоћи. Организовано
је и новогодишње дружење омладине у циљу
прикупљања слаткиша за социјално угрожене
малишане. Чланови свих МО чистили су снег
испред кућа старих и болесних грађана. Унија
жена ОО СНС Бач, у сарадњи са Унијом жена
ГО Нови Сад, организовала је трибину „Основе медијског наступа“, а предавач је била Миа
Костић Страјин. Председник Општине, Драган
Сташевић, и представници Центра за социјални
рад обишли су социјално угрожене породице у
свим местима и уручили им пакете са храном
и хигијенским производима. Аутобуси, које је
купила Општина за бесплатан превоз ученика,
добили су све дозволе и почели са превозом.
Од 1. јануара Општина Бач захтеве за добијање
дозволе за градњу прима искључиво у електронској форми. Расписани су јавни позиви за
финансирање годишњих програма и посебних
програма за спортске организације, клубове и
удружења.

20. Рача

Помоћ у чишћењу снега
Повереници ОО СНС Рача са сарадницима
посетили су МО Борци, Ђурђево, Мало Крчмаре и Велико Крчмаре и разговарали са члановима МО и мештанима о локалним проблемима и
предстојећим изборима. Чланови Форума младих помагали су старијим суграђанима и лицима са посебним потребама око чишћења снега.
Уређујемо нове просторије у главној улици.

21. Лесковац

Награде за најбоље ученике и студенте
Град Лесковац, преко Фонда за младе таленте и Канцеларије за младе, наградио је 250
најбољих ученика и студената. Председник ГО
СНС Лесковац, Горан Цветановић, и лесковачки напредњаци уручили су пакетиће малишанима на Одељењу педијатрије, у школама, у

неколико вртића и у Дневном боравку „Дуга“.
Поклони су обезбеђени уз помоћ донатора и
пријатеља ГО СНС Лесковац.

22. Неготин

Санација школских кровова
Локална самоуправа Неготин за основно и
средње образовање определила је више од 132
милиона динара, што чини 11 одсто општинског буџета. У реновирање школе у Штубику
уложена су два милиона динара, у санацију
крова школе у Јабуковцу више од 2,5 милиона
динара, а у нови кров фискултурне сале у МЗ
Душановац више од 5,8 милиона динара. Кров
је саниран и на школи у Дупљану. Поред радова на санацији крова ОШ „Бранко Радичевић“,
која је у децембру добила и нову фискултурну
салу, локална самоуправа у грађевинске радове у ОШ „Вера Радосављевић“ уложила је више
од четири милиона. Општина Неготин издвојила је 800.000 динара за превоз и услуге педагошких асистената, чиме је омогућила редовно
похађање наставе ученицима са сметњама у
развоју.

23. Крагујевац

Разговори са грађанима
Председник Томислав Николић положио је
камен-темељац за Центре изврсности Универзитета у Крагујевцу, у присуству градоначелника Радомира Николића, ректора Универзитета
у Крагујевцу, проф. др Небојше Арсенијевића,
и представника научне јавности Србије. Председник ГО СНС Крагујевац, Радомир Николић,
са руководством ГО, почео је посету месним
одборима и обишао МО Палилула, Багремар
и Колонија, где је разговарао са грађанима о
проблемима и начинима за њихово решавање.
Трибину на тему „Борба против корупције“ организовао је Савет за борбу против корупције
СНС, у сарадњи са ГО СНС Крагујевац, на којој
су говорили Угљеша Мрдић, Никола Јеленковић, проф. др Костадин Пушара, проф. др Милорад Бејатовић и Биљана Илић Стошић.

24. Бачка Паланка

Реновирање пијаце
ЈКП „Комуналпројект” отворио је реновирани део централне зелене пијаце. Дражен Јарић,
директор овог ЈКП, подсетио је да су порушени
нелегални локали и да је отворено 14 нових,
савремених и једнообразних локала, са новим
инсталацијама и санитарним чворовима, у шта
је локална самоуправа уложила преко 13 милиона динара. Унија жена OО СНС Бачка Паланка,
заједно са члановима МО Братство, обележила
је Међународни дан особа са инвалидитетом,
посетом Општинској организацији инвалида
рада и клубу „Забрањено старење“, и поделом

Бечеј

Неготин
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Кад радиш за друге, ради
посвећено као да радиш за себе

Председник Србије, Томислав Николић,
честитао је грађанима 15. фебруар, Дан државности, и уручио указе о одликовању 66
личности и институција.
„Част ми је да вам у име свих грађана уру-

чим одличје. О вашем раду и успесима, Конфучије је рекао - кад радиш за друге, ради тако
посвећено као да радиш за себе. Само таквом
посвећеношћу превазилазите све препреке, у
Србији нарочито. Вама честитам заслужена

признања, а грађанима Сретење, Дан државности“, рекао је председник Николић.
У згради Генералног секретаријата председника Републике, одржан је и свечани пријем
којем су присуствовале бројне званице.

Савета за здравство, др Синиша Перић. Активисти ОО СНС, на дан школске славе Светог
Саве, поделили су пакетиће са школским прибором деци на територији целе Општине.

др Јанко Червенски, трудио се да на пластичан
начин објасни основе повртарске производње
и одговори на сва питања.
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пригодних поклона. Омладина ОО СНС Бачка
Паланка подржала је организацију представе
за децу, на платоу у центру града.

25. Дољевац

Школски прибор за ђаке
На састанку ОО СНС Дољевац разговарали
смо о начинима да се побољша живот локалног
становништва у домену здравствених услуга,
увођења савремених технологија у пољопривреду и кредитних олакшица. Договили смо
трибине које ће реализовати Савет за здравство, Унија жена, Савет за просвету и Унија
младих, а прва је реализована трибина поводом Недеље борбе против рака грлића материце, на којој су говорили повереница ОО СНС
Дољевац, др Виолета Ниџовић, и координатор

Жабаљ

26. Жабаљ

Едукација повртара
Чланови ОО СНС Жабаљ, заједно са Заводом за трансфузију крви, спровели су веома
успешну акцију добровољног давања крви.
Напредњаци Жабља присуствовали су помену
жртвама рације на Црној ћуприји и положили
венац на спомен-обележје. Залагањем Савета за пољопривреду, одржана је трибина о
узгајању паприке, парадајза, белог лука и пасуља. Сала СО Жабаљ била је пуна заинтересованих произвођача, а еминентни стручњак,

27. Панчево

Реновирање свих амбуланти
Потписан је територијални уговор са ЈКП,
обезбеђен је новац за комунално опремање Северне индустријске зоне, купљено је 12 нових
Икарбусових аутобуса, а градски превозник
АТП, после више деценија пропадања, финансијски је консолидован. Уговорен је долазак
„Лидла“, урађене су десетине километара
атарских путева и ветрозаштитних појасева,
завршена је нова санитарна депонија после
више од 20 година. Реновиране су све амбуланте на територији Града и сеоских МЗ, а
Дом здравља добио је акредитацију као једна
од најуспешнијих установа у Србији. Изграђен
је најмодернији парк за екстремне спортове у
Србији „Барутана“, завршава се проширење
Новог гробља. Реконструисане су улице Лава
Толстоја, Пелистерска, Милке Марковић, Кајмакчаланска, Тамишки мост и Старо градско
језгро. Започета је изградња канализационе
мреже и набављено је возило за одношење
смећа у МЗ Омољица. Финансирано је преко
150 спортских клубова, реновиран је отворени
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базен, сви спортски терени приведени су намени, а зграда Спортског савеза враћена је ЈКП
Младост. Реконструисане су топлане и мрежа,
потписан је уговор за уградњу соларних панела. Градска стамбена агенција изградила је 28
станова, међу којима и за социјално становање.
Купљена је зграда која је претворена у највећи
вртић у Панчеву „Бајка“. Реновирани су дворана „Аполо“, споменик „Стратиште“ и Летња
позорница.

28. Врбас

Унапређење енергетске ефикасности
На иницијативу руководства Општине Врбас,
договорено је да се одборницима у СО упути
предлог да се смањи накнада за коришћење
топлотне енергије. Од 20. јануара спроводи се
анкета у оквиру пројекта „Енергетска ефикасност у зградарству“ немачког ГИЗ-а, како би се
дошло до информација о структури стамбеног
фонда и проценило колико је новца потребно
за обнову и повећање енергетске ефикасности
зграда. Седму годину заредом, Општа болница, Општина и бројни донатори дарују 11 беба
које су дошле на свет у првих седам дана 2016.

29. Рашка

Помоћ за старе
У оквиру пројекта „Стари нису сами“, председник Општине Рашка расписао је конкурс за
избор кандидаткиња за обуку за пружање услуга помоћи у кући. Спортски савез расписао
је конкурс за финансирање програма у области
спорта, а расписани су и конкурси за доделу
дотација KУД-овима. Крајем децембра, ОО
СНС Рашка изабрао је потпредседнике ОО,
председнике савета и омладине. Организовали
смо акцију прикупљања помоћи за социјално
угрожене особе и поделу новогодишњих пакетића малишанима из најугроженијих породица.
На штанду у центру града, омладинци су делили грађанима „СНС Информатор“.

30. Пожаревац

Одећа и воће за најмлађе
Унија жена ГО СНС Пожаревац организовала је хуманитарну акцију прикупљања дечије
одеће и поделе најугроженијим породицама
и Дому за лица ометена у развоју у Стамници.
Чланице Уније жена прикупиле су велику количину воћа за малишане у вртићима, пожаревачком Дому здравља и Центру за децу са
посебним потребама, као и за Удружење „Осми
дан“ и Удружење оболелих од дечије парализе. На састанку Савета омладине, приступнице
Странци потписало је 40-так омладинаца.

31. Сурдулица

Посета Дому за старе
Чланови Савета за социјална питања и бригу о породици ОО СНС Сурдулица обишли су

Сурдулица

Власотинце

кориснике Дома за стара лица и разговарали
са њима о условима боравка, потребама најстаријих суграђана и начинима како да им помогнемо.

32. Свилајнац

Помоћ суграђанима
Одржали смо састанке свих МО и омладине,
помажемо угроженим суграђанима и спроводимо редовне страначке активности. Иако је
СНС у Свилајнцу у опозицији, дуплиран је број
чланова Странке.

33. Власотинце

Чишћење спортског терена
Власотинце је једина општина на југу Србије
која је обезбедила подршку становања особама
са интелектуалним и менталним потешкоћама
изградњом и опремањем монтажног објекта
од 87м2. Најбољи спортисти Власотинца, атлетичари Предраг Филиповић и Јована Милосављевић, били су гости председника Општине,
Зорана Тодоровића, који је изразио наду да
ће Власотинце ускоро добити атлетски стадион. Председник Тодоровић предао је кључеве
нове „дачие“, рачунарску опрему, дигиталне
фотоапарате, алкометар, сирену, звучник, рефлектор и другу опрему Полицијској станици.
У оквиру пројекта „Заједно за лепшу околину“,
који организује омладина СНС, спроведена је
пета акција у којој су учесници чистили простор спортског терена ФК „Власина“. Савет
за здравство подржао је акцију бесплатних
здравствених прегледа у селима. Мештанима је
контролисан притисак, шећер у крви и давани
су им здравствени савети. Омладина ОО СНС
прикључила се хуманитарној акцији Центра за
децу и омладину са сметњама у развоју, куповином играчака и новчаном донацијом.

34. Велико Градиште

Пакетићи за најмлађе
Чланови Савета за равноправност полова,
социјална питања, популацију и бригу о деци
ОО СНС Велико Градиште, поводом Православне Нове године, поделили су пакетиће
најмлађима. Ово је друга акција у кратком периоду, а планирамо нове, хумане активности.

35. Мали Зворник

Воће за тешке болеснике
Представнице Уније жена ОО СНС Мали
Зворник подржале су акцију Удружења жена
„Незаборав“ поделе воћа за 40-так тешких
болесника и присуствовале промоцији књиге
„Лептири из душе моје“ Богдана Топаловића.
Aктивисткиње Уније жена, поводом Савиндана,
подржале су акцију поделе пакетића првацима
у свим основним школама. Председник Општине, Зоран Јевтић, поводом потписивања уговора са предузетницима који су добили средства

Свилајнац

за запошљавање нових радника, истакао је да
ће Општина за 45 новозапослених доделити
послодавцима 200.000 динара по упосленом
раднику, а најавио је запошљавање још 55 незапослених са евиденције НСЗ.

36. Кањижа

Акција против дуванског дима
Током децембарских и јануарских празника,
дружили смо се са грађанима на страначким
штандовима. Дечицу смо изненадили топлим
уштипцима, слаткишима и пакетићима. Присуствовали смо годишњем концерту САКУД
„Свети Сава“ из Кањиже, које чува од заборава
српске обичаје и традицију. Поводом Националног дана против дуванског дима, чланице
Уније жена одржале су акцију „Узмите бомбоне
уместо цигарете“, током које су делиле бомбоне и разговарале са грађанима о штетности
дуванског дима.

37. Ћуприја

Посао за 100 радника
Поновна посета делегације кинеских текстилаца обелоданила је конкретне предлоге за пословну сарадњу и ускоро ће у халама
„Младости“ бити упослено 100 нових радника.
Одељење ортопедије Опште болнице комплетно је реновирано и, након два месеца паузе,
отворено за пријем пацијената. Потписан је
уговор о организацији 60. Балканског кроса 12.
марта, када ће Ћуприја угостити више од 500
такмичара из 16 балканских земаља.

38. Мајданпек

Помоћ у спречавању поплава
ОО СНС Мајданпек, у протеклом периоду,
радио је на оснаживању својих савета, пре свега Савета за омладину и Савета за здравство.
Активисти МО Мајданпек помагали су суграђанима у отклањању последица пожара у једном
насељу. Активисти МО Дебели Луг, са грађанством и уз помоћ механизације Грађевинског
предузећа за земљиште и путеве и Рудника бакра, притекли су у помоћ у спречавању поплава
на територији МЗ Дебели Луг.

39. Прокупље

Основан Социјално-економски савет
Потписан је Споразум о оснивању Социјалноекономског савета, заједничког тела Општине,
Уније привредника, предузетника и занатлија
Топличког региона и Синдиката Општинске
управе, а његовом потписивању присуствовали
су и представници Словачке Републике, која је
носилац имплементације социјално економских
дијалога у Србији. НСЗ, Народни универзитет
Ниш и Дом здравља спроводе програм за стручно оспособљавање 14 геронтодомаћица. Председник Општине, Мирољуб Пауновић, и директор Апотеке, Златан Миљковић, уручили су пр-

Велико Градиште
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Лајковац

42. Нови Кнежевац

Кула

Библиотека у сваком селу
Чланице Уније жена израдиле су прстење за салвете и колачиће василисе
које су, на страначким штандовима, поклањале грађанима. Сакупили смо знатан број књига за сеоске МЗ које немају
библиотеку. Акција прикупљања књига
трајног је карактера, а циљ јој је оснивање библиотека у сваком селу. Чланови МО Ђала помогли су одржавање
школске славе Свети Сава, а заједничком акцијом жена ОО и МО Банатско
Аранђелово, донирано је слано и слатко пециво Ловачком друштву у овом
месту. Чланови ОО СНС учествовали
су у акцији добровољног давања крви,
а помоћ у огреву уручена је за две
социјално угрожене породице. Активисти МО Српски Крстур обишли су
социјално угрожене становнике МЗ и
донирали скромне поклоне.

43. Липљан

Липљан

ворођеној беби у 2016. и мајци Весни Коцић из
Доње Трнаве 60.000 динара и беби пакет.

40. Љубовија

Пакетићи и дружење са суграђанима
И ове године, МО Црнча организовао је доделу пакетића најмлађим мештанима. Чланови
ОО СНС Љубовија, том приликом, дружили су
се и разговарали са суграђанима.

41. Нови Пазар

Чишћење путева од снега
Чланови омладине ГО СНС Нови Пазар
учествовали су у чишћењу путева од снега у селима и засеоцима, где механизација није могла
да приђе. ГО СНС, поред новчане подршке коју
пружа током целе године, помогао је и реализацију Светосавске академије у Културном центру, која је обележена пригодним програмом
КУД-ова и ученика ОШ „Меша Селимовић“.
Чланови ГО обишли су мештане МЗ Врановина
и формирали нови МО, пошто се показала пот-

Први тоалет у школи
Основци из Ливађа, захваљујући
средствима Општине Грачаница, похађају наставу у реконструисаној
школској згради. Реновирана је и ОШ
„Миладин Митић“ у Преоцума, а у
склопу школе први пут су изграђени
тоалети. У Доњој Гуштерици завршена
је друга фаза уређења дворишта ОШ
„Кнез Лазар“ и простора испред Дома
културе, што је, такође, финансирала
Општина Грачаница. На Падалишту
је изграђен Бизнис центар, за који је
Општина финансирала израду пројекта. Завршена је изградња спортског
терена за мали фудбал и паркинга
испред дечијег игралишта у Лапљем
Селу. На углу раскрснице улица Милоша Обилића и Томислава Секулића,
у центру Грачанице, изграђен је модерни Инфоцентар. Асфалтиран је
пут Лепина – Скуланево, урађена је
хоризонтална сигнализација, лежећи
полицајци на најфреквентнијим местима, као и пешачка стаза и атмосферски пропусти. Асфалтирана је и
Улица Арсенија Чарнојевића у Грачаници, од магистрале Приштина – Гњилане до
ПУ „Ђурђевак“.

44. Бољевац

Ускоро сеоски водовод и школска
котларница
Општина Бољевац, крајем прошле године, добила је награду од 333.000 евра од
Швајцарске агенције за развој и сарадњу, за
успешну наплату пореза на имовину правних
и физичких лица, као најзначајнијег прихода
локалне самоуправе, у конкуренцији девет
општина из Источне Србије. Планирано је да
се из ових средстава гради водоводна мрежа
у Боговини и Подгорцу и нова котларница у
Средњој школи „Никола Тесла“ у Бољевцу.

45. Лајковац

Помоћ за пензионере
У току је асфалтирање деоница пута у МЗ
Придворица, МЗ Јабучије, МЗ Доњи Лајковац.

Чланови ОО СНС Лајковац, из личних средстава, обезбедили су пакетиће за малишане
из материјално угрожених породица, а том
приликом омладинци Странке разговарали
су са суграђанима и делили „СНС Информатор“. Општина је пензионерима са најнижим
примањима исплатила једнократну помоћ од
4.000 динара за трећи квартал 2015.

46. Кучево

Ускоро Центар за дијализу
Дом здравља Кучево први пут је успео да
самостално, из својих средстава, набави теренско возило. У организацији Спортског савеза, и
уз покровитељство Општине, одржан је ноћни
зимски турнир у малом фудбалу. У Центру за
социјални рад подељени су пакетићи деци са
посебним потребама и деци из материјално
угрожених породица. Почиње претварање некадашњег Дечијег одељења Дома здравља у
Центар за дијализу. Планирано је да се заврше
радови на видиковцу Јелена стена, а у комплексу Споменика природе „Пећина Равништарка“
изграђена је брвнара. Приоритет је да се до
маја, када ће бити одржани Хомољски мотиви,
изгради још шест брвнара. У плану је градња
полуолимпијског базена на отвореном и бициклистичке стазе од 15 километара, која би
повезала Равниште и Штубељ.

47. Кула

Тепих за вртић, лаптоп за школу
ОО СНС Кула организовао је традиционално
паљење бадњака на Јарошу. Свечаном догађају,
уз ватромет, присуствовало је око 500 грађана,
а најмлађим посетиоцима подељено је 250 пакетића. Чланови МО Сивац поклонили су ПУ
„Бамби“ преко потребан тепих. Председник
МО Липар, Душан Кончар, уручио је лаптоп као
донацију ОШ „Никола Тесла“ у Липару, а овом
догађају присуствовали су и остали чланови
ОО СНС Кула, заједно са председником Перицом Видекањићем. „Потрудићемо се да оваквих
донација буде све више, јер треба побољшавати
услове у школама“, рекао је Видекањић. Унија
жена обележила је Национални дан без дуванског дима акцијом на платоу испред поште у
Кули, када су чланице делиле флајере који истичу штетно дејство дуванског дима, посебно на
здравље мајки и трудница. Чланице Унија жена,
на челу са др Љиљаном Бероњом, обележиле
су Светски дан борбе против малигних болести
предавањем „Буди одговорна“.

48. Мионица

Саниране ударне рупе на свим путевима
Замењен је дотрајали асфалтни застор и
постављена је савремена асфалтна подлога у
четири улице у центру Мионице. Председник
Општине, Бобан Јанковић, каже да је ово први
пут, после дуго година, да је санација ударних
рупа извршена на територији целе Општине. Реконструисан је и проширен мост преко
Топлице у селу Дучић. Изграђена је нова трафо-станица у центру Мионице. Омладина ОО
СНС Мионица и председници МО помагали су
у чишћењу снега. Председник Савета за омладину и спорт, и координатор Канцеларије за
младе, Жељко Радосављевић, и активисти СНС
завршили су реконструкцију ограде и трибина
на кошаркашком игралишту. Уређен је и простор око игралишта и постављене су справе за
вежбање. Чланови ОО разговарали су са суграђанима и делили „СНС Информатор“.

Наставак на 24. страни

реба за отварањем канцеларије СНС
због повећања чланства.
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ГДЕ СУ НАШ

СНС ПАНОРАМА

ПЉАЧКЕ БОЈАН
ДЕМОКРАТСКЕ СТРАН

1. ФОНД ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ПОГОНА НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

П

окрајински Фонд за субвенционисање погона нових технологија у АП Војводини, који
ради у оквиру Секретаријата за науку
и технолошки развој, а на чијем челу
је био Драгослав Петровић, најближи и најомиљенији сарадник Бојана
Пајтића, разделио је 35 милиона евра
за суфинансирање 112 тзв. погона нових технологија. Међутим, уместо да
се оваквом мером помогне покрајинској привреди, углавном су старе
машине и опрема представљани као
„нова технологија“, радници нису запошљавани, а фирме су, након што су
испумпале новац, завршиле у стечају
и никад нису вратиле паре.
Да је Бојан Пајтић морао бити упознат
са детаљима субвенционисања тзв.
нових технологија у свих 112 случајева, доказ је његово неизоставно
појављивање на свих 112 свечаности

поводом „отварања“ тих погона, када
је говорио о износима субвенција и
њиховим наводним ефектима.
Чланови СНС поднели су 15 кривичних пријава против Бојана Пајтића,
Драгослава Петровића, њихових сарадника и саучесника међу власницима приватних предузећа која су
добила субвенције, због штете коју су
нанели буџету АП Војводине. Ипак,
Бојан Пајтић и његови сарадници
нису водили судске спорове, нису
подносили кривичне пријаве, нити
су предузели било шта због пара од
субвенција које никад нису враћене.
Основана је сумња да је власник пропалог приватног предузећа народне
паре које је добио поделио са онима
који су му и доделили субвенцију и
ослободили га од обавезе враћања,
о чему није могао нико други да одлучује, већ искључиво Бојан Пајтић

АФЕРА
Награда за
отпуштање радника

АФЕРА

Фирма „Сирматекс“ из Башаида два пута је добила новац из
покрајинског буџета: 2011 - четири милиона динара, а затим још
450.000 динара, иако, не само да
није запослила 40 радника, колико се уговором обавезала, већ је
у међувремену отпустила и старе
раднике. Слична ситуација десила
се у фирми „СОС“ Јерменовци, која
је у 2011. добила девет милиона
динара, а запослила само три радника, уместо уговорених 20. Ипак,
то Пајтићеву власт није спречило
да јој 2012. поново уплати шест
милиона динара за десет нових непостојећих радних места.

и његов некадашњи први сарадник
Драгослав Петровић.
Чак 15 предузећа узело је на стотине хиљада евра народних пара
субвенција, а није испунило ниједну
уговорену обавезу. Већина њих је у
стечају.
Нови Сад - Денди
Нови Сад – Екотејп
Вршац – Меркатор
Банатски Карловац – Зобекс
Ужице – Биопетрол
Кикинда - Керамика уника
Банатски Соколац – Недим
Суботица – Винарија „Звонко Богдан“
Оџаци – Гарант
Кикинда - Џет компани
Апатин – Фриго
Суботица – Винопродукт
Нови Сад – Фиград
Дебељача - Глобус ауто
Змајево - Радан инжењеринг

1,2 милиона евра истој особи
Приватна фирма „Феникс“ из Беочина, за
коју се основано сумња да има истог власника
као и фирма „Гарант“ из Оџака (која је субвенционисана са 600.000 евра), добила је, такође,
600.000 евра субвенција од Покрајине. Ни
„Феникс“ ни „Гарант“ нису направили погон
нових технологија у области производње радилица и цилиндара за моторе, на шта су се
обавезали уговором, нису запослили нове раднике, а њихов власник награђен је ни за шта са
1,2 милиона евра из покрајинског буџета.

АФЕРА

Прскање комараца са Де
Међу приватним предузећима која су уживала посебну
наклоност Фонда за субвенционисање је и једна страна фирма. Био-еколошки центар за
истраживање у индустријској
производњи и заштиту животне средине из Зрењанина (који
је 100 одсто у власништву
фирме „Биоинсект технолоџикс“ са Девичанских Острва), добио је у више наврата
субвенције за погон нових
технологија. Од исплаћених
31 милион динара, међутим,
успели су само да набаве хе-

ШИ НОВЦИ?
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

НА ПАЈТИЋА И
НКЕ ПО ВОЈВОДИНИ

2. НАЈБИЗАРНИЈЕ ПАЈТИЋЕВЕ АФЕРЕ

Г

радски одбор СНС у Новом Саду редовно је обавештавао јавност о невероватним аферама Фонда за субвенционисање
погона нових технологија АПВ. Ови случајеви су толико бизарни и нису забележени у пракси државних, или регионалних

органа било где у свету. Наказности, које су
запрепастиле јавност, омогућене су „правилом“ које су Пајтић, Петровић и чланови
војвођанске номенклатуре смислили да би
направили најкомфорнији корупционашки
амбијент - да корисници субвенција дугове

АФЕРА
Купус за инклузију

АФЕРА
Депилација за
средњошколце

АФЕРА
Антифриз у школама
и позориштима

За субвенцију од најмање
189.160 евра фирма „АТГ“ из
Старе Пазове доставила је
сетове за депилацију за седам
војвођанских средњих школа
и Народни универзитет.

Брокерска кућа „Александар“
субвенције је враћала давањем
антифриза, течности за прање
стакла и средства за полирање
и заштиту гума - за 19 пољопривредних, машинских и техничких школа.

АФЕРА
Параноја у свемиру
Новосадска „АМБ Графика“ субвенције је вратила књигама међу којима
се нарочито истиче „Параноја у свемиру“.

евичанских острва
микалију „атрактант“ за
сузбијање ларви комараца.
Иако није отворила погон
нових технологија, ова
фирма је 2007. добила још
скоро 44 милиона динара.
Наравно, никада није запослила 40 радника, што
јој је била уговорна обавеза. Када ни то није било
доста покрајинској администрацији, овој фирми
пребацили су нових 173,4
милиона динара 2011. за
сузбијање ларви комараца
у АПВ.

Фирме „Гроу-Расад“ из Новог
Сада, „Бојони“ из Београда и
„Плантен“ из Ирига субвенције
су вратиле испоруком расада купуса, салате, паприке, парадајза,
садница винове лозе, расада цвећа
дан и ноћ... и то за Канцеларију за
инклузију Рома АП Војводине.

АФЕРА

АФЕРА

Kилометри црева за
ђаке са сметњама у развоју

Четкице за зубе

Фирма „Техноекспорт“ из Инђије испоручила је
гомилу сифона за судопере и километре пластичних
црева свим војвођанским школама за ученике са сметњама у развоју, Савезу пензионера и Студентском
центру...

АФЕРА
Гел уместо пара
У натури се раздужила и
фирма „Аромапласт“ из Јерменоваца, која је војвођанским установама и школама
поделила гел за руке.

АФЕРА

могу да врате испорукама робе на адресе
које је диктирала војвођанска Влада, на
предлог Секретаријата за науку и развој.
Тако су фирме, уместо пара, враћале
најневероватнију робу која је завршавала
на још невероватнијим местима.

Фирма „Дентосан траде“ из Новог
Сада испоручила је 142.927 малих и
106.560 великих четкица за зубе, које су
подељене деци са сметњама у развоју.

АФЕРА

Субвенција за куповину лопти
Новосадско предузеће „Еко-Рисајклинг“
субвенцију је вратило Покрајини тако што
је Дирекцији за робне резерве испоручило 6.198 кошаркашких, 2.002 фудбалске,
4.468 одбојкашких и 2.000 рукоментних
лопти.

Мртвачки сандуци

Предузеће „Маранта“ из Сомбора, које производи мртвачке сандуке,
добило је субвенцију од 24 милиона динара за погон нове технологије, а
затим и још 29,5 милиона динара. Интересантно је да оно дели веб - сајт
са фирмама „Мидекс К2“(добила 125.000 евра за погон нове технологије) и „Еколовита“ (такође добила новац за погон нових технологија)
које се, иначе, налазе на истој адреси. Дакле, ове три очигледно повезане фирме „испумпале“
су, у три наврата, новац за наводне погоне нових технологија. О враћању субвенција нигде
нема речи, осим што је фирма „Мидекс К2“ новосадском предузећу „Лисје“ наводно испоручила плоче и лајсне за производњу мртвачких сандука у вредности од 250.327 евра.

АФЕРА
Бикови

Фирма
„Лучар Холстеин Фармс“
испоручила
је Покрајини,
уместо пара,
31.689 дозу семена бикова.

4.
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ФОНД ЗА
КАПИТАЛНА УЛАГАЊ

РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ

3. Банка која је
створена да би
давала кредите
без покрића
С

лучај Развојне банке Војводине истиче се у низу афера и катастрофалне политике ДС-а у Војводини. Тако
је од јула 2009. до септембра 2012. године, РБВ докапитализована са 15 милијарди динара, да би се потом сазнало да је око 75 одсто пласмана те банке ненаплативо.
Образлажући тада овај свој поступак пред посланицима
Скупштине АПВ, покрајински премијер, Бојан Пајтић, рекао је да то није задуживање, већ улагање капитала које
ће бити у власништву грађана Војводине. У то време чак је
и Пајтићев коалициони партнер, Млађан Динкић, поступак
оценио сулудим, јер се то чини, како је рекао, са банком
која има 75 одсто ненаплативих кредита. Пајтић је и током
избора 2012. знао да је РБВ, којом управљају његови сарадници, пред колапсом, али ипак је одобрио да Демократска
странка из те банке преузме кредит, вредан 360 милиона
динара, без икаквих гаранција, за финансирање избора.
Само неколико месеци касније покренут је стечај над РБВ,
Специјални суд у Београду одредио је притвор за бивше
руководиоце РБВ који су осумњичени да су, давањем кредита без одговарајућих гаранција, оштетили банку за 2,5
милијарди динара, а судски поступак још траје.

АФЕРА КРИШАН

„Надувавање” фактура
Јавно тужилаштво у Панчеву наредило је истрагу
против председника Општине Ковачица, Мирослава
Кришана, због основане сумње да је злоупотребио
службени положај јер је, без спроведене јавне набавке, 2008. закључио уговор са предузећем „Војводинапут“ из Панчева о извођењу радова на улицама у
насељеним местима Општине Ковачица за 320 милиона динара, што је за 25 одсто већи износ у односу на
тржиште. Тако је, према наводима Тужилаштва, вредност посла увећана за 80 милиона динара. Ипак, Фонд
за капитална улагања (чији је председник УО Бојан
Пајтић) исплатио је рачун и тако сам себе оштетио за
80 милиона динара. Изостала је и истрага, и било каква расправа о одговорности.

ОВАКО СЕ ДЕМОКРАТСКА СТРАНК
ВРБАС
Пројекат доградње болнице сачинила је грађевинска фирма „Еуро
гарди груп“ из Новог Сада, за његову израду Фонд за капитална улагања АП Војводине обезбедио је 18
милиона динара. Уместо болничког
комплекса, Врбас и данас има само
ледину

БАЧ
Пропала фирма „Славија” и затворена шећерана
„Југозападна Бачка”, које радницима и данас дугују заостале плате, а чија имовина је развучена

ЊА

Фонд за капитална улагања АП Војводине ради од
2006. године, а Скупштина АП Војводине недавно
га је преименовала у Управу за капитална улагања.
Његов рад увек је био обавијен тамом, до сада

откривени случајеви корупције и криминала очигледно су врх леденог брега, а најмање три тешке
СНС ИНФОРМАТОР
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афере показују колико
је овај Фонд контаминиран
корупцијом: Хетерленд, Каменица 2 и Кришан.
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АФЕРА КАМЕНИЦА 2
АФЕРА ХЕТЕРЛЕНД

Пљачка деце са
сметњама у развоју

Отимање од оболелих
од карцинома

Ф

онд за капитална улагања АПВ, на чијем челу је био
Момчило Миловић из ДС-а, издвојио је више од 156
милиона динара за обнову дворца Хетреленд у Бочару у
Општини Нови Бечеј, на чијем челу је, такође, био кадар
ДС-а, Миливој Вребалов, како би се дворац оспособио за
боравак деце са сметњама у развоју. За извођача радова
изабрана је фирма „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, а касније и још три
уплате. Радови су започети 23. маја 2011. године, а рок за
завршетак био је 310 календарских дана. Међутим, обнова дворца ни данас није завршена. Овде није реч само о
наплаћеном новцу за непостојећу обнову, односно о више
десетина милиона динара покрадених народних пара,
отетих од деце са сметњама у развоју, већ и о додатној
штети која је проузрокована немаром, јер је на напуштеном и необезбеђеном градилишту остала велика количина грађевинског материјала, каблова, блокова – која је
пропала или нестала. Уз то, деца са сметњама у развоју
никада нису добила објекат који би им помогао у лечењу,
а село Бочар и Општина Нови Бечеј изгубили су шансу за
отварање нових радних места.

Због великог броја пацијената и малих капацитета
постојеће Каменице 1, Фонд за капитална улагања АПВ
започео је градњу и опремање радиотерапијског центра
Каменица 2. Болница је требало да буде отворена почетком 2009. године. Међутим, она ни данас, седам година
касније, није почела са радом. Због њеног незавршавања
и неуградње опреме, према подацима Фонда за капитална улагања, умрла је већина од 9.800 пацијената, колико их је било током тих седам година, јер нису имали где
да се лече. За то време, покрајинске власти драстично су
„напумпале“ вредност пројекта, те је тако са првобитних
16,1 милиона евра (5,4 милиона евра за изградњу новог
објекта и спајање са постојећим, и 10,7 милиона евра за
набавку опреме и уградњу), цена подигнута на фантастичних 35 милиона евра. За ту фантастичну разлику од
19 милиона евра, за коју само покрајински премијер и његови сарадници знају где је завршила, према слободној
процени, могло се направити десет болница, више од 50
вртића, или чак још једна Каменица 2.

КА ОДНОСИ ПРЕМА ГРАЂАНИМА
ШИД
Овако изгледа када ДС „адаптира“ Дом младих и Музичку школу „Филип Вишњић“ са 90 милиона динара
из Фонда за капиталне инвестиције
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СНС ПАНОРАМА
Крушевац

49. Обилић

Стигао намештај за школе
Привремени орган Општине Обилић, у сарадњи са Канцеларијом за КиМ, обезбедио је
школски инвентар за основне школе на територији Општине Обилић (200 клупа, 400 столица
и 16 школских табли). Оваквим видом помоћи
створени су услови за успешан рад ученика и
наставника.

50. Оџаци

Посета Удружењу „Живети заједно“
СО Оџаци усвојила је буџет за 2016. од 950,6
милиона динара, за који је председник Општине, Душан Маријан, рекао да је рестриктивни и
развојни. Расписан је позив за организовање
јавних радова у 2016. за шта ће Општина издвојити 20 милиона динара. Чланице Уније
жена посетиле су Удружење особа са инвалидитетом „Живети заједно“ и договориле да
заједничким снагама решавају горућа питања.
У оквиру Регионалног стамбеног програма за
избеглице, расписан је позив за доделу пакета грађевинског материјала избеглима у нашој Општини. Туристичка организација, у сарадњи са СПЦ, организовала је традиционално
ломљење божићне чеснице. Пољочувари су
неколико пута организовали чишћења снега
испред Дома здравља, основних и средњих
школа и у МЗ Дероње. У Богојеву је одржана
традиционална културно-забавна манифестација Четворопрег. Изабарани су најбољи спортисти за 2015. годину, а општински Спортски
савез организовао је први Сајам спорта. Чланице Уније жена организовале су креативну
радионицу „Топао шал за хладан зимски дан“
за израду зимских одевних предмета које поклањају Хуманитарном центру „Пуно срце“.
У Дероњама је обележена слава МЗ, Богојављање. Ромска канцеларија обезбедила је 121
пакетић за ромске основце. У организацији МО
Српски Милетић одржана је трибина о превенцији рака дојке и грлића материце.

51. Лебане

Нова учлањења
Омладина ОО СНС Лебане организовала
је поделу „СНС Информатора“ и разговор са
грађанима Лебана, а у Странку се учланио већи
број грађана.

52. Беочин

Уређење запуштеног парка
Активисти ОО СНС Беочин редовно разговарају са грађанима на градској пијаци, аутобуској
станици у центру Беочина, у Лугу или некој од
месних заједница, што наилази на велико интересовање мештана, уз обавезно одобравање и
подршку залагању председника СНС, Александра Вучића. Овим активностима и подели „СНС
Информатора“ редовно присуствује и председник ОО СНС Беочин, Митар Милинковић. На
иницијативу председника Милинковића, организовано је уређење запуштеног парка у на-

сељу Новоградња, а у плану су и друге акције
уређења. Редовно се одржавају састанци ОО,
МО, трибине и предавања савета.

53. Србобран

Састанак са привредницима
ОО СНС Србобран организовао је састанак
са 40-так привредника наше Општине како
бисмо заједнички иницирали бољи привредни амбијент, ефикаснију комуникацију између
пословних субјеката и отварање нових радних
места. Председник ОО, Боре Кутић, истакао је
да ће, када СНС преузме одговорност за грађане наше Општине, политика бити у служби економије и привреде, а не обрнуто. Привредницима су подељени анкетни листићи како би
на њима написали своја запажања о привреди
наше Општине.

54. Александровац

Разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Александровац редовно
на градском тргу, уз разговор са грађанима о
текућим проблемима, деле страначки пропагандни материјал. Одржали смо састанке више
савета и месних одбора и испланирали активности за наредни период.

55. Алибунар

На поклон пакетићи и концерт
Општина Алибунар, на челу са председником Предрагом Белићем, и подршком ОО СНС,
организовала је Божићни концерт традиционалне музике у Банатском Карловцу, а том
приликом подељени су и пакетићи најмлађим
суграђанима, које су омогућили чланови ОО
СНС Алибунар.

56. Бајина Башта

Реконструисана спортска хала
Отворена је реконструисана спортска хала
која је, захваљујући средствима Амбасаде
Краљевине Норвешке у Србији и средствима
из буџета Општине, после пуне три деценије
од градње, приведена намени и опремљена у
складу са најсавременијим стандардима. У ревијалном делу програма, након утакмице наших најмлађих суграђана, одиграна је фудбалска утакмица између тима домаћина и екипе
глумаца из филма „Монтевидео“. Овом приликом прикупљана су средства за лечење малог
Деспота Лазића из Бајине Баште, који болује од
неизлечиве и ретке генетске болести.

57. Бор

Отворена ски-стаза на Црном врху
Отворена је ски-стаза на Црном врху, а током само једног викенда скијалиште је посетило више од 500 скијаша из Београда, Новог
Сада, Пожаревца, Лознице, Смедерева, Зајечара, Неготина и из Бугарске. Активисти ОО СНС
Бор, чланови МО Младост, очистили су прилазне путеве Дому здравља и Хитној служби, а
активисти МО Бучје чистили су завејане путеве
и уклањали сметове од 1,5 метара.

Алибунар

58. Чачак

Помоћ за децу оболелих родитеља
Чланови Савета за избегла и расељена лица
подржали су акцију Удружења оболелих од
мултипле склерозе, тако што су донирали 26
пакетића за децу оболелих родитеља и помогли
организовање новогодишње представе. Унија
жена подржала је акцију Кола српских сестара
и поделу прехрамбено-хигијенских пакета за
децу самохраних и социјално угрожених родитеља. На састанку Савета за природне ресурсе,
заштиту животне средине и одрживи развој
усвојен је нацрт платформе за област животне
средине. Организовали смо конференцију за
новинаре, на којој је говорио и потпредседник
ИО СНС, Александар Јовичић, и позвао групе
грађана и привреднике да нам се придруже.

59. Крушевац

Чишћење прилаза здравственим
установама
Више од тридесетак младих чланова ГО СНС
Крушевац очистили су прилазе Дому за децу
„Јефимија“, Служби за хитну помоћ, Диспанзеру за децу, прилаз „Веселом поподневу“, као
и плато на Тргу косовских јунака. Активисти
нашег ГО организовали су поделу бадњака у
центру града.

60. Мали Иђош

Плаћен дуг за струју
Социјално угрожени грађани добили су
прехрамбене пакете. Донирањем спортске опреме, обезбеђивањем излета и простора учествовали смо у организовању спортских турнира
у Ловћенцу и Фекетићу. Водећи рачуна о особама са инвалидитетом, платили смо струју
Друштву за заштиту мајки и деце „Изида“. На
иницијативу нашег одбора, ФК „Његош“ посетио је градоначелник Новог Сада, Милош Вучевић, и донирао клубу дресове, спортску опрему
и реквизите. Реновирали смо и опремили страначке канцеларије у Ловћенцу. Помогли смо
грађанима да добију социјалну помоћ, измире
заостале дугове за струју, закажу лекарске прегледе и купе лекове. Организовали смо едукације о важности заштите животне средине и
акције чишћења нашег места. Спонзорисали
смо са 50.000 динара дружења Крајишника, избеглих и расељених из Хрватске. Градоначелник Вучевић обезбедио је пумпу за снабдевање
воде потисног бунара, у вредности од 220.000
динара, у МЗ Ловћенац. Уприличен је разноврстан програм поводом светосавске свечаности.

61. Ниш

Патике за малишане у Сигурној кући
Савет за привреду ГО СНС Ниш организовао
је трибину „Унапређење регионалног и одрживог развоја Србије“, на којој је говорила др
Александра Томић, члан Председништва СНС
и народна посланица. Поводом Светског дана
смеха, чланови Савета за популацију, бригу о
деци и социјална питања, заједно са глумцима
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БРИГА О ГРАЂАНИМА
Горњи Милановац
Позоришта лутака, обишли децу оболелу од Дауновог синдрома, а поклоне су, поводом школске славе Светог Саве, однели и ђацима Специјалне школе „14 октобар“. Чланови MO Палилула дружили су се са суграђанима, поделили
више од 200 календара и 20 пакетића за децу из
социјално угрожених породица, а малишанима
из Сигурне куће даривали су патике. Чланови
МО Моша Пијаде 2 и Уније младих делили су
„СНС Информатор“, зидне календаре и хемијске
оловке. Поводом Европске недеље борбе против рака грлића материце, Савет за здравство
организовао је едукативну трибину. Чланови
Уније младих, у друштву првог човека нишких
напредњака, Милана Станојковића, дружили
су се са суграђанима на платоу код Тврђавске
пијаце. Поводом Националног дана борбе против дуванског дима, Савет за здравство и Унија
младих разговарали су са грађанима и делили
јабуке, као симболе здравог живота. Трибина
„Како победити рак“ организована је поводом
обележавања Светског дана борбе против малигних болести.

62. Суботица

Едукативна трибина
У организацији Уније жена ОО СНС Суботица, а поводом Европске недеље превенције рака
грлића материце, одржано је посећено предавање на тему „Малигни тумори грлића материце и њихова превенција“. „Порука свим женама
је да се рак грлића материце може лечити, посебно ако се открије у раној фази“, истакао је,
том приликом, предавач др Радуловић.

63. Вршац

Посета Дому „Вера Радивојевић“
Чланице Уније жена ОО СНС Вршац посетиле су Дом за децу и омладину „Вера Радивојевић“ у Белој Цркви. Ученици Средње пољопривредне школе извели су део светосавске приредбе, а штићеници Дома повели су их у обилазак просторија у којима свакодневно проводе
време. Чланови МО Стража организовали су
чишћење снега испред кућа старијих мештана,
напуштених кућа и споредних улица. Чланице
Уније жена, у сарадњи са МО Избиште, одржале су трибину „Економско оснаживање жена и
њихово здравље“, а посебан акценат стављен
је на превенцију малигних болести.

64. Зрењанин

Незапосленост смањена за 8,2%
Градоначелник Чедомир Јањић истакао је на
конференцији за медије да је, након 15 година,
незапосленост у Зрењанину смањена за рекордних 8,2 одсто. За 2016. најавио је градњу
обилазнице и коначно решавање, после 40 година, проблема снабдевања пијаћом водом. На
још једној конференцији за новинаре грађанима се обратио и заменик градоначелника, Саша
Сантовац, и изнео податак НСЗ да је у 2015. години запослено 14.600 људи у Средњобанатском округу. У претходне две године започете
су инвестиције преко 40 домаћих и страних инвеститора, што је резултирало отварањем више

Нови Сад

Суботица
од 2.000 нових радних места. Међу инвеститорима су компаније „Фулгар“ и „Дрекслмајер“,
која је и највећи послодавац у Зрењанину, где
гради и трећу производну халу. Иначе, овај инвеститор почео је са свега 800 радника, а данас
запошљава преко 3.000.

65. Горњи Милановац

40 километара новог аутопута
Потпредседница Главног одбора СНС, Зорана Михајловић, присуствовала је састанку
будуће Уније жена Горњег Милановца, на којем
су биле и представнице Уније жена Чачка,
Љига и Мионице, и изразила задовољство што
СНС има вредне и добро организоване жене.
Присутнима се обратио и председник ОО и
народни посланик, Дејан Ковачевић, који се осврнуо на посету премијера Александра Вучића
и можда највећу инвестицију у последњих 30
година - трасу аутопута од 40 километара кроз
нашу Општину. Потпредседница Михајловић,
на молбу Јадранке Достанић, председнице СО
Горњи Милановац, након пробијања тунела на
Коридору 11, на Савинцу, прошетала се централним улицама Горњег Милановца, чија је
реконструкција финансирана из републичког
буџета. У 2016. очекује нас израда пројектне
документације за приступну саобраћајницу аутопуту, реконструкција пута Љутовница–Шилопај, раскрснице на Ибарској магистрали код
Норвешке куће и кружног тока. Културни центар Горњи Милановац и Српски културни центар из Истре, на основу протокола о сарадњи,
организовали су у Пули низ програма посвећених Светом Сави.

66. Нови Сад

Отворен Булевар Европе
Градоначелник Милош Вучевић обишао је
Булевар Европе на којем је завршена четврта
фаза изградње, од Руменачког пута до аутопута Суботица – Београд, у дужини од око три
километра. Обележена је 74. годишњица страдања жртава Новосадске рације. Одржано је
пливање за часни крст у Сремској Каменици. У
циљу боље безбедности у саобраћају, активисти ГО СНС Нови Сад спровели су акцију „Не
телефонирај док возиш“, делили блутут уређаје
и флајере о безбедној вожњи таксистима. У МЗ
Сремска Каменица одржана је трибина на тему
озакоњења нелегално изграђених објеката, а
присуствовали су јој становници Сремске Каменице, Парагова и Лединаца. Савет за здравство одржао је трибину „Вакцинација у дечијем
узрасту“.

67. Прибој

Издата прва електронска дозвола
У Прибоју је званично издата прва електронска дозвола за градњу, по захтеву који је поднет,
такође, у електронској форми. За функционисање система донацију је обезбедио НАЛЕД са
400.000 евра, а за израду софтвера е-дозволе
новац су донирале владе Немачке и Швајцарске, преко ГИЗ-а и Швајцарске развојне агенције.
Општина Прибој, и ове године, из буџета је из-
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двојила знатна средства за помоћ студентима
из породица слабијег имовинског стања, као и
стипендије за 10 најбољих студената.

68. Врање

Превенција карцинома
Поводом Европске недеље превенције рака
грлића материце, Савет за здравство ГО СНС
Врање организовао је предавање и едукацију
на тему превенције ове опаке болести, а предавачи су били др Светлана Стојановић и др
Драган Величковић.

69. Љиг

Кинеске инвестиције
Руководство Општине Љиг и љишки привредници угостили су делегацију кинеских
привредника који планирају да отворе фабрике и 200 нових радних места, а разговарало се
и о отварању сточарског центра за откуп меса.
У организацији Општине и Туристичке организације, прослављена је Нова година по Јулијанском календару, а председник Општине, Драган
Лазаревић, додељивао је пакетиће најмлађима.

70. Смедерево

Поклони за децу и старе
У Центру за културу одржана је Светосавска академија, у оквиру које је градоначелница
Смедерева, др Јасна Аврамовић, уручила Светосавску повељу и награду за стваралаштво
младих. Градоначелница је присуствовала
паљењу бадњака у Дому за старе и корисницима поделила поклоне, а даровима је обрадовала и децу из Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих са сметњама у развоју
„Сунце“. Уређење локације, на којој ће ускоро
бити отворена нова, модерна пијаца у Вучачкој
улици, настављено је асфалтирањем око 5.000
квадрата простора. Савез спортова Смедерево
прогласио је најбоље екипе и појединце у 2015.
години, а Савез за школски спорт наградио је
најуспешније школе, ученике и професоре.

71. Нова Варош

Мере подизања наталитета
Oпштина Нова Варош дупло је увећала подстицајна средства за прворођено и другорођено
дете, а увећана је и накнада за незапослене породиље. Лане је чак 19 брачних парова добило
треће дете, што је знатно повећање и показатељ да мере општинске управе дају резултате.
Општина и Центар за социјални рад обрадовали
су пакетићима 80 малишана чији су родитељи
слабијег материјалног стања, и са још 2.000
динара једнократне помоћи. Први пут је донацију од 2.000 динара добило и 15 чланова Удружења оболелих од дечје и церебралне парализе „Нада“. Од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје купљено је девет компјутера, осам
штампача, лаптоп, камера, фотоапарати и друга опрема за Полицијску станицу. Десет геронтодомаћица неговаће кориснике у оквиру
пројекта Општине и Центра за социјални рад
„Заједно кроз треће доба“. Пројекат ће ресорно
Министарство подржати са 1,2 милиона динара,
а учешће Општине је 540.000 динара.
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74. Нови Београд

Отворена
Виноградска улица
Председник ГО СНС Београд, Небојша Стефановић, челници Града Београда и ОО СНС Нови Београд, свечано су отворили комплетно обновљену
Виноградску улицу у Новом Београду.
Радови на реконструкцији почели су на
иницијативу ОО СНС Нови Београд,
а на захтев становника ове улице. Асфалтирано је преко километар пута,
урађена је нова канализациона и водоводна мрежа, као и тротоари и улична
расвета. Грађанима је омогућено да
прикључке на канализацију плаћају у
48 месечних рата. Чланови МО Ледине,
из сопствених средстава, организовали
су поделу пакетића за децу. У организацији Уније жена ОО СНС Нови Београд и МО Др Ивана Рибара, донирали
смо Сигурној кући у Раковици средства
за хигијену, гардеробу и 10.000 динара
за храну за бебе.

72. Барајево

Представа за најмлађе
ОО СНС Барајево организовао је новогодишњу представу за децу и поделу
више од 200 пакетића, које су чланови
ОО обезбедили из сопствених средстава.

73. Вождовац

Аутобуска линија у Белом Потоку
Председник ГО Вождовац, Александар
Савић, представио је резултате постигнуте
за годину дана рада општинског руководства, као и бројне пројекте. Кошаркашици
Наташи Ковачевић уручена је Повеља заслужног грађанина Општине Вождовац
за 2015. годину, као и Одлука о додели
стана на коришћење. Завршена је реконструкција издвојеног одељења ОШ „Вук
Караџић“ у Прњавору и покренут је план
уклањања фекалног језера у Кумодражу.
После вишедеценијског пешачења до прве
аутобуске станице, мештани дела Белог
Потока добили су продужену аутобуску

Барајево

линију 406. Настављена је градња Регионалног здравственог центра „Јајинци“, као
и новог учионичког блока и фискултурне
сале у ОШ „Војвода Степа“ у Кумодражу.
Општина је обезбедила редовно чишћење
од снега споредних улица које нису у програму ЈКП Београд пут. Најбоље учеснике
такмичења у оквиру пројекта „Школски
спорт“, Општина је наградила комплетом
спортске опреме, пехарима, дипломама и
захвалницама, а професоркама физичке
културе уручени су комплети тренерки.
Штићенике Дома за децу без родитељског
старања „Јован Јовановић Змај“, Општина
је наградила комплетима спортске опреме,
а као награду за резултате у шаху, обезбедила је шаховске табле и фигуре за две основне школе. Таблете и лаптопове добили
су победници квиза „Србија, земља шампиона“. У насељу Степа Степановић очишћене су све улице од снега и леда, МО Браће
Јерковић организовао је акцију чишћења
снега и посипања соли на приоритетним

локацијама, а омладинци МО Браће Јерковић и МО Милунка Савић очистили су снег
испред Дома здравља и ОШ „Бранислав
Нушић“, као и испред улаза у зграде у
улици Браће Јерковић. Вождовачки напредњаци викендом су, на штандовима, на
више локација, разговарали са грађанима,
делили пропагандни материјал и „СНС Информатор“.

75. Врачар

Посета најстаријој суграђанки
На иницијативу градских одборника СНС
са Врачара, настављена је акција постављања
поштанских сандучића и противпожарних
апарата у стамбеним зградама. Наше комшије изузетно су задовољне овим активностима, што нам је додатна мотивација да наставимо да улепшавамо наш Врачар. Чланови и
активисти ОО СНС Врачар разговарали су са
суграђанима и делили страначки материјал,
а посетили су и најстарију чланицу ОО, поводом прославе њеног 104. рођендана.

Вождовац

76. Стари град

Враћена трмвајска линија 11
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Челници градске власти изашли су у сурет грађанима и, на иницијативу одборника из Старог града, вратили трамвајску линију 11, која саобраћа на релацији
Дорћол – Нови Београд. Током снежних падавина,
чланови ОО СНС Стари град, омладина, општински
и градски одборници чистили су улазе и тротоаре
испред зграда у којима живе старији суграђани. Активисти ОО СНС Стари град редовно су држали штандове на више локација.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Земун

77. Гроцка

Саветовалиште за здрав живот
Почела је реконструкција Булевара
ослобођења, која обухвата замену свих
инсталација и изградњу кишне канализације, поправку калдрмисаног коловоза
и тротоара, и садњу новог дрвореда. Завршено је реновирање зграде ОШ „Илија
Гарашанин“ у Заклопачи. ГО Гроцка финансирала је постављање нових подова у
учионицама, кречење и замену дотрајале
расвете. Пуштена је у саобраћај линија
градског превоза 311, на релацији Устаничка– Лештане (Раван), чиме се коначно
исправља неправда према становницима овог места. У циљу превенције и сузбијања болести, тим лекара, у сарадњи
са ГО Гроцка, организује сваког викенда

бесплатне лекарске
прегледе. Прегледи
су до сада организовани у насељима
Умчари,
Дражањ,
Живковац, Пударци,
Камендол, Брестовик, Болеч и Ритопек. Отворена је испостава РФЗО која
ће осигураницима са
наше Општине олакшати приступ услугама Фонда. Током
празника, ГО Гроцка
организовала је поделу новогодишњих
пакетића за децу
из социјално угрожених породица и
представе. У Калуђерици је другу годину
заредом организована Новогодишња
чаролија, у Гроцкој
ломљење чеснице за
Божић, а у Винчи и Гроцкој пливање за
часни крст за Богојављење.

78. Земун

Пакетићи за децу из хранитељских
породица
Завршени су радови на кишној канализацији у Улици пуковника Миленка Павловића у Батајници. На иницијативу ГО
Земун, гради се паркинг у Алаској улици.
Настављена је градња фекалне канализације на Алтини, дуж Улице Зире Адамовић
и делом у Улици Војни пут. У централним
деловима Земуна и насељима Нова Галеника и Батајница, у зградама које имају
скупштину станара, подељено је по 25
килограма индустријске соли. Први пут је

на Великом тргу организован дочек Нове
године уз богат музички програм и ватромет. Одржана је хуманитарна манифестација „Улица отвореног срца“, а прикупљена средства донирана су Институту за
здравствену заштиту мајке и детета „Др
Вукан Чупић“. Додењене су награде за
најлепши божићни излог, а такмичење у
пливању за носиоца Богојављенског крста одржано је 19. пут. Уручене су награде
најбољем полицајцу и ватрогасцу за децембар. У организацији ГО Земун и Клуба
за старе, најстарији суграђани такмичили
су се у кићењу новогодишње јелке украсима које су сами направили. Свечано је
обележен Бадњи дан. ГО Земун, уз подршку друштвено одговорних компанија, земунских привредника и појединаца, обезбедила је 32 божићна пакетића за децу
у хранитељским породицама. Активисти
ОО СНС Земун делили су новогодишњи
материјал и дружили се са грађанима.

79. Звездара

Брига о комшијама
У МЗ Медаковић одржана је интерактивна трибина на тему стратегије решавања комунално-стамбених проблема. У
двочасовној комуникацији, размотрени су
неки од најзначајнијих проблема са којима
се суочавају мештани овог насеља и договорени конкретни кораци у циљу њиховог
решавања. У току је изградња ивичњака
и тротоара у Улици Николе Груловића у
Великом Мокром Лугу. У наставку акције
„Брига о комшијама“, активисти ОО СНС
Звездара посетили су три породице у
ВМЛ.

80. Лазаревац

Асфалтирање улица
ОО СНС Лазаревац организовао је
традиционалну новогодишњу представу и поделу новогодишњих пакетића, а

Гроцка

Звездара

Лазаревац
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Савски венац

Чукарица

Обреновац

Раковица

Палилула
напредњаци су из сопствених средстава сеља. Током зимских падавина, ГО Раковиобезбедили пакетиће за децу из социјал- ца ангажовала је механизацију за чишћење
но угрожених породица. Челници ГО Ла- прометних улица друге категорије. У Улици
заревац учествовали су у хуманитарној Славољуба Вуксановића отворен је нови
акцији прикупљања средстава за поклоне Дневни центар за одрасла и стара лица. Ракорисницима Дневног центра за децу и ом- ковички напредњаци поделили су више од
ладину са посебним потребама. У МЗ Шо- 500 килограма хране социјално угроженим
пић асфалтирана је улица за Топаловића особама у ромским насељима. Донацију је
крај, у МЗ Барошевац асфалтиран је пут за обезбедио Савет за пољопривреду, а помоћ
Јелав, асфалтиране су четири улице у МЗ је добило више од 100 социјално угрожених
Лукавица - Пешића сокак, Димитријевића суграђана. Акцији се придружило и Удрусокак и два крака у Радосављевића крају. жење српски ратни ветерани, које је донираУ МЗ Врбовно, после више од 10 година, ло 50 новогодишњих пакетића за малишане
асфалтирана је Прва магистрална улица. и 50 килограма воћа и поврћа. У МЗ Авала
У МЗ Горњи град изграђена је теретана на град, Савет за здравство подржао је још једотвореном са пет мултифункционалних но Саветовалиште за здрав живот. Лекари
справа и клупама за одмор. Организована опште медицине, специјалисти и медицинје подела „СНС Информатора“ испред Ру- ско особље бесплатно су мерили грађанима
дарске чесме у главној улици.
ниво шећера у крви, притисак, радили ЕКГ
срца и давали здравствене савете.
81. Младеновац
Пакетићи за најмлађе
85. Сурчин
Чланови Савета за националне мањине
Помагало за параолимпијку из Јакова
ОО СНС Младеновац посетили су Дневни
Aктивисти ОО СНС Сурчин чистили су
боравак за децу и омладину ометену у раз- снег у својим местима и обишли пензионере
воју и корисницима уручили новогодишње у Бољевцима и Јакову, који су на иницијапакетиће. Такође, подељено је и 120 бо- тиву ОО СНС Сурчин добили нове простожићних пакетића најмлађим суграђанима, рије. Подржали смо Фестивал науке у ОШ
представницима националних мањина. „22. октобар“, Дане кинеске културе, плиОмладинци ОО чистили су снег на више вање за Часни крст и хуманитарну манифеслокација и омогућили грађанима безбедно тацију Сурчин - општина отвореног срца.
кретање. Постигнут је договор о сарадњи, у Од прикупљених средстава обезбеђене су
циљу афирмације рада установе и укључи- простирке и кутије за играчке за ПУ Сурчин
вања младих у ширу друштвену заједницу.
и помоћ параолимпијки из Јакова за куповину новог ортопедског помагала.
82. Обреновац
Реконструкција Полицијске станице
86. Савски венац
У току је реконструкција Полицијске
Помоћ социјално угроженим
станице, замена електро инсталација и
породицама
столарије, уређење подова и молерај.
Чланови ОО СНС Савски венац обишли
Реализује се програм санације и обнове су социјално угрожене породице са теравних кровова на стамбеним зградама. риторије Савског венца. Суграђани су са
Одржане су трибине у Малој Моштаници радошћу прихватили посету и захвалили
и Трстеници о систему одношења смећа. се на указаној помоћи. Уручена је помоћ
Такође, најављено је смањење цена ко- у виду основних животних намирница и
муналних услуга, како би сви мештани средстава за личну хигијену, коју су чламогли редовно да их плаћају. Започета је нови ОО обезбедили из личних средстава.
исплата новчане надокнаде на име мање Снажна иницијатива и брига о социјалним
исплаћених зарада бившим радницима категоријама становништва наставиће се
„Прве Искре“ из Барича. Потписан је уго- и у наредном периоду.
вор о реализацији програма „Еко кампо87. Чукарица
ви“ за климатски опоравак 3.200 ученика
Насипање путева у Макишу
од првог до четвртог разреда.
Чланови ОО СНС Чукарица организо83. Палилула
вали су новогодишњу представу „Петар
Иницијатива градских одборника
Пан“ за малишане и уручили им пакетиће
На иницијативу Одборничке групе СНС у које су обезбедили из личних средстава.
СГ Београда, Зеленило Београд изашло је у Свечано је отворена комплетно реконсусрет захтевима грађана и орезало дрвеће струисана зграда МЗ Благоје Паровић.
у Диљској улици на Карабурми. Радове су Напредњаци са Чукарице прославили су
помогли и активисти ОО СНС Палилула. православну Нову годину са члановима
Активисти ОО организовали су штандове Удружења пензионера са Умке. Уз помоћ
на више локација, разговарали са грађани- екипа ЈКП Градска чистоћа, комплетно је
ма и делили промотивни материјал СНС.
очишћена запуштена површина на углу
улица Ратка Митровића и Ане Ахмато84. Раковица
ве у Цераку. ГО Чукарица обележила је
Прва аутобуска линија у
Дан општине и 104 године од оснивања.
Сунчаном брегу
Захваљујући ГО Раковица, у рад је пуште- Општина је организовала насипање рена нова кружна линија градског превоза циклираним асфалтом некатегорисаних
505, која повезује Миљаковац 3 и Сунча- путева у Макишу, у улицама Обреновачни брег са остатком Раковице. Ово је прва ки друм и Макишка колонија. Одржана
линија градског превоза која пролази кроз је хуманитарна манифестација Пожешка
Сунчани брег, а да би она прошла ГО Рако- - улица отвореног срца и традиционално
вица је изградила пут који повезује два на- пливање за Часни крст.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

ЖЕНСКА СТРАНА
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Приказивање
промотивног спота
Туристичке
организације
Београда „Београд,
сигуран град“, у
којем Бата
Живојиновић
позива кинеске
туристе да дођу
у главни град

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Председник Владе Србије, Александар Вучић, са власником
компаније „Тенис“, Клеменсом Тенисом, који намерава да
организује производњу меса у Србији

Свечана академија у Крагујевцу
поводом Сретења - Дана
државности Републике Србије

Премијер Вучић, министар Сертић, градоначелник Новог
Сада, Вучевић и генерални директор Делфи система за Европу,
средњи Исток и Африку, Винсент Фагард, на потписивању
уговора о подстицајним средствима за производни погон
британске компаније „Делфи аутомотиве“

Са радницима новоотворене фабрике аутоделова
"Хачинсон" у Руми која ће запослити 200 радника

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА
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НОВИ ПАЗАР

Министар унутрашњих послова, Небојша Стефановић,
уручује сребрну значку најбољим студентима
Криминалистичко-полицијске академије

Председница Скупштине Србије, Маја
Гојковић, и министар правде, Никола
Селаковић, током полагања заклетве
новоизабраних судија у Скупштини Србије

Министарка задужена за европске
интеграције, Јадранка Јоксимовић, са
делегацијом Владе Украјине, коју предводи
амбасадор Украјине у Београду,
Олександр Александрович

Потпредседница Владе и министарка грађевине,
саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Михајловић,
испробава симулатор летења током посете
Ваздухопловној академији у Вршцу

Министар здравља, Златибор Лончар, градоначелник
Београда, Синиша Мали, и директор Агенције за
инвестиције и становање, Лука Петровић,
полажу камен - темељац за нову здравствену
станицу у Малом Мокром Лугу
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табаковић,
министар финансија, Душан Вујовић, и шеф Мисије ММФ-а
за Србију, Џејмс Руф, на састанку у НБС

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Братисалв Гашић у разговору са мештанима
Здравиња који су добили асфалтиран пут и
Мачковца где је решен дугогодишњи
проблем саобраћајнице Три брда

Посланице СНС и председница скупштинског Одбора за одбрану и
унутрашње послове, Марија Обрадовић, након напуштања скупштинске
расправе због срамног понашања посланика ДС-а, Драгана Шутановца, и
отвореног вређања председнице парламента и свих жена

Председница
Народне
скупштине, Маја
Гојковић, са
председником
Бугарске,
Росеном
Плевнелијевим

Шеф Посланичке групе СНС, Зоран Бабић,
и народни посланик, Милован Дрецун, на
седници Скупштине
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На отварању
Међународног сајма
туризма, премијер Вучић
купује прву карту
националне авиокомпаније
„Ер Србија“ за лет на
линији Београд-Њујорк

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Са малишанима на отварању
Основне школе „Дражевац“
у Пољанама код Обреновца

Разговор са грађанима Свилајнца

