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 Драги пријатељи, 

Мислим да је сада јасније него икада да 
Србија има шансу за другачију и нормалну 
будућност, и да велики део народа то 

осећа и види. То је резултат наше одговорности, 
посвећености послу и заједничких напора у 
досезању високо постављених циљева. 

У Бриселу смо, са првом међувладином 
конференцијом, којом су званично почели 
преговори Србије о чланству у ЕУ, остварили 
историјски успех. Сада је на нама да вредно 
радимо, да сав посао прилагођавања правилима ЕУ 
обавимо до 2018. године, како бисмо 2020. године 
постали пуноправна чланица ове организације, јер 
је то важно за наше грађане, за бољи живот у нашој 

земљи. Знам да неће бити лако, суочићемо се са 
многим препрекама и проблемима, али ћемо их храбро и одлучно решавати. 

Пред нама је још један велики циљ – реализација пројекта „Београд на води“, са 
којим ћемо покренути, не само привреду Београда, већ целе Србије, и отворити 
много нових радних места. Могу да вам поручим да се у спровођењу овог пројекта 
нећемо обазирати ни на какве препреке, злурадости и малициозности, да ће се закон 
поштовати, као што ће се поштовати новац оних који желе да улажу у нашу земљу, 
и да ће посао бити завршен. Променићемо лице Београда и лице Србије, град ће 
изгледати сто пута боље него што данас изгледа, да не говорим о томе које ће се све 
привредне гране покренути.

Нећемо одустати ни од борбе против корупције и криминала. Напротив, држава ће 
још јаче ударити на криминалце и лопове, на свакога ко се огрешио о закон, неће бити 
недодирљивих, као што их није било од како је формирана ова Влада, јер Србија мора 
да постане уређена, здрава и успешна држава.

Потпуно ми је јасно да оркани против промена, модернизације Србије и против мене 
дувају и слева, и сдесна. Спреман сам да се борим са тим снагама и поручујем да 
нећу устукнути пред онима који хоће Србију да врате уназад, који хоће да зауставе 
реформе. Знам да и у мом окружењу постоје људи који се тобоже слажу са мном и 
говоре да су велики пријатељи, а да би, у ствари, желели да све буде другачије, или да 
се врати у старе оквире. И немам проблем са тим. 

Зато су страначки избори права прилика да се провери и мој легитимитет, и 
легитимитет свих других чланова Српске напредне странке, и да онда неоптерећени 
таквим питањима кренемо напред. Ту су и парламентарни избори, које многи 
призивају. Српска напредна странка спремна је и за њих, да се и на том нивоу провере 
снага, легитимитет и поверење које свака странка ужива код грађана Србије. Пред 
нама су велики изазови. Позивам вас да их превазилазимо радећи као један, сви 
заједно, за нашу Србију. 

Јануар, 2014.
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Србија је започела пре-
говоре о чланству Ср-
бије у Европској унији, 
на првој међувладиној 
конференцији Србије 

и ЕУ, која је одржана 21. јануара 
у Бриселу. 

“Ово је важан и велики дан за 
Србију. Велика је ствар за нашу 
земљу то што је застава Србије 
испред зграде Европске уније, по-
ред застава ЕУ, али и знак да мо-
жемо да урадимо оно што су сви 
европски народи учинили. Много 
тога наш народ неће у потпуности 
одобравати, али спремни смо да 
све своје обавезе испунимо“, ре-
као је Александар Вучић, пред-
седник Српске напредне стран-
ке и први потпредседник Владе 
Републике Србије, у Бриселу, на 
конференцији за новинаре после 
прве међувладине конференције 
Србије и ЕУ. 

„Пред нама је другачија и боља 
будућност. Предузећемо све по-
требне напоре да грађани живе 
боље. Ми нисмо слаткоречиви и 
шармантни као неки други, али показали смо озбиљност 
у раду, и то је одоговор на поверење које нам указује ЕУ, 
али и на очекивање наших грађана. Не додворавамо се 

ни вама, ни нашим грађанима, и 
стога указујем да су тешки иза-
зови пред нама, али сам уверен 
да ћемо завршити преговоре до 
2018. године, а онда ће ЕУ морати 
да оцени да ли Србија заслужује 
да постане пуноправна чланица”, 
истакао је Вучић, и нагласио да су 
неки други направили тако зна-
чајан резултат, о томе би се при-
чало два месеца унапред, а затим 
би се три месеца анализирало. 

„Ми то не тражимо, гледамо 
у будућност и потпуно смо кон-
центрисани на оно што се збива 
у Бриселу”, рекао је председник 
СНС. 

Преговори о приступању, 
заправо, су преговори о томе 
када, и под којим условима, ће 
Србија ускладити своје законо-
давство тако да примењује ев-
ропске правне тековине, које су 
подељене у 35 преговарачких 
поглавља. Министар спољних 
послова државе која председава 
Европској унији, Грчке, Евангелос 
Венизелос, уручио је највишим 

српским званичницима кључне документе ЕУ за прегово-
ре, у којима се подвлачи да је “Србија достигла нужни сте-
пен усаглашености с мерилима за чланство”.

- Велика је ствар за нашу 
земљу то што је застава 
Србије испред зграде 
Европске уније, поред 
застава ЕУ, али и знак 
да можемо да урадимо 
оно што су сви европски 
народи учинили. Много 
тога наш народ неће у 
потпуности одобравати, 
али спремни смо да све 
своје обавезе испунимо 
(Александар Вучић)

Србија почела преговоре 
о чланству у ЕУ
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Залагањем председника Српске 
напредне странке, Александра Вучића, 
договорено је да пројекат којим се 
у потпуности мења изглед Савског 
амфитеатра, измештају Железничка 
и Аутобуска станица, а овај запуштен 
део града претвара у најатрактивнију 
зону, води светски познати инвеститор 
Мухамед ал Абар, власник компаније 
„Емар пропертиз“, који планира да 
инвестира више од три милијарде евра 
у „Београд на води”

БЕОГРАД НА ВОДИ        покреће целу Србију

Председник Српске на-
предне странке и први 
потпредседник Владе, 
Александар Вучић, при-
суствовао је презента-

цији пројекта “Београд на води”, 
који му је представио Мухамед ал 
Абар, директор компаније новоос-
новане компаније „Игл Хилс“. Про-

моцији су присуствовали и пред-
седник Скупштине Србије, Небојша 
Стефановић, председник Привре-
меног већа Београда, Синиша Мали, 
и други чланови Владе Републике 
Србије. Мухамед ал Абар, власник 
компаније „Емар пропертиз” из Ује-
дињених Арапских Емирата, која 
је подигла највишу зграду на свету 

Бурџ ал Араб, спреман је да у проје-
кат „Београд на води” инвестира 
више од три милијарде долара.

„Ако успемо да реализујемо овај 
пројекат, а даћемо све од себе, и ус-
пећемо јер лествице постављамо ви-
соко, потпуно сам сигуран да ће то 
значити излазак из кризе грађевин-
ске индустрије, а са оваквим растом 

На презентацији пројекта: Мухамед ал Абар и Александар Вучић
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- Ако успемо да реализујемо 
овај пројекат, а даћемо све од 
себе, и успећемо јер лествице 
постављамо високо, потпуно 
сам сигуран да ће то значити 
излазак из кризе грађевин-
ске индустрије, а са оваквим 
растом у аутоиндустрији и 
пољопривреди, то значи си-
гуран излазак наше земље из 
кризе (Александар Вучић)

БЕОГРАД НА ВОДИ        покреће целу Србију

у аутоиндустрији и пољопривре-
ди, то значи сигуран излазак наше 
земље из кризе”, каже Александар 
Вучић.

„Игл Хилс”, компанија са седиш-
тем у Уједињеним Арапским Емира-
тима, фокусира се на велике пројек-
те у области некретнина на међуна-
родним тржиштима. Компанија је 

објавила почетак 
радова на пројекту 
„Београд на води”, 
који подразумева 
велике радове на 
Савском амфите-
ратру, уз подрш-
ку Владе Србије, 
за изградњу цен-
тра светске класе. 
Како је саопштено 
из те компаније, 
пројекат ће се гра-
дити захваљујући 
јаким билатерал-
ним односима 
између УАЕ и Ср-

бије, посебно након недав-
не посете Београду принца 
престолонаследника, ше-
ика Мохамеда Бин Заједа 
Ал Нахјана. „Игл Хилс” ће 
изградити модерни град-
ски центар са стамбеним и 
комерцијалним некретни-
нама, трговачким центри-
ма, објектима малопродаје, 
угоститељства...

Према договору са тимом 
Ал Абара, који је десетак дана бора-
вио у Београду и био гост Алексан-
дра Вучића, у првој фази пројекта 
„Београд на води” градиће се кула 
висока 180 метара и велики шопинг 
мол на десној страни реке Саве. 
Кула, налик оној у Дубаију, зваће 
се „Белгрејд тауер” и налазиће се на 
самој обали реке, тамо где су данас 

колосеци који су у власништву „Же-
лезница Србије”. Осим тога, прва 
фаза подразумева и изградњу пе-
шачких променада, саобраћајница, 
приступних булевара, највећег шо-
пинг мола у овом делу Европе... 

„Са задовољством могу да кажем 
да смо ускладили скоро 80 одсто 
идејног решења овог плана. Очекује 
нас да у што краћем времену оснује-
мо предузеће „Београд на води” и 
започнемо процес експропријације 
земљишта, које није у власништву 
Републике Србије, а да паралелно са 
тим припремимо планска документа 
да бисмо прву фазу пројекта започе-
ли већ крајем године”, каже Синиша 
Мали, председник Привременог ор-
гана Београда. 

Пројекат „Београд на води“ јесте 
предизборно обећање Српске на-
предне странке и Александра Ву-
чића, и значи много за отварање 
нових радних места и за промоцију 
Београда и Србије. Са њим се у 
потпуности мења перспектива Бео-
града, који постаје апсолутни цен-
тар региона, много  интересантнији 
за све који желе да инвестирају. 

„Када имате тако обиман проје-
кат, покрећете економију унапред, 
јер подстичете готово све њене се-
кторе, угоститељство, туризам и 
друге, што је невероватан ефекат. 
Овим пројектом стварамо модеран 
град, уз нове технологије, дизајн 
и грађевинарство”, каже Мухамед 
Ал Абар.

У првој фази пројекта „Београд 
на води” градиће се кула висока 
180 метара, налик оној 
у Дубаију, зваће се „Белгрејд 
тауер” и налазиће се на самој 
обали реке, где су данас 
железнички колосеци. Прва фаза 
подразумева и изградњу 
пешачких променада, 
саобраћајница, приступних 
булевара, највећег шопинг мола 
у овом делу Европе...
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1.

Представљамо         ЗАПАДНОБАчКИ ОКРУГ

Површина: 2.419 км2

Општине: 
Сомбор, Кула, Апатин, 
Оџаци 

Број становника: 215.916

Седиште: Сомбор

Општине у којима је СНС 
на власти: Кула и Оџаци

СОМБОР
Српска напредна странка је у опозицији у Скупштини Града Сомбора. Одбор-

ничку групу чини 13 одборника који будно прате активности локалне власти, од-
лучни да заштите интересе грађана од недомаћинског и неодговорног односа, и 
злоупотребе ресурса. У циљу бољег контакта са грађанима, перманентно се пру-
жа помоћ из области правне заштите и других грана привреде.

Министар правде и државне упра-
ве, Никола Селаковић, посетио је 

Сомбор 26. децембра 2013. године, када 
је потписан Протокол о сарадњи Ми-
нистарства и локалне самоуправе у циљу 
обезбеђивања смештајних капацитета за 
јавнотужилачку организацију - Основно 
и Више јавно тужилаштво у нашем граду. 
Том приликом, министар Селаковић је 

рекао: „Сомбор је први град где смо, уз 
сагласност и ангажовање свих чланова 
већих странака у граду, започели реали-
зацију инвестиција у правосуђе на овакав 
начин. Уверен сам да ће овим пројектом 
правна сигурност, владавина права, као 
и приступ грађана правди у Западноба-
чком округу бити много бољи, него до 
сада“.

Ускоро Основно 
и Више јавно тужилаштво

Сомбор је следећи
Активисти Градског одбора СНС у Сомбо-
ру су, после бриљантне победе на локал-
ним изборима у суседној Општини Оџаци, 
извели акцију лепљења плаката са ликом 
председника Странке, Александра Ву-
чића, под слоганом „Сомбор је следећи“, 
изражавајући тако тежњу за расписи-
вањем ванредних избора и на нивоу Града 
Сомбора.

Активисти ГО СНС 
Сомбор обрадо-
вали су суграђане 
поделом нового-
дишњег пропа-
гандног материја-
ла. Наишли смо 
на велико одобра-
вање и подршку 
раду Странке у 
напорима да учи-
нимо Сомбор и Ср-
бију бољим местом 
за живот



Представљамо         ЗАПАДНОБАчКИ ОКРУГ

Подела бадњака
На Бадњи дан, 6. јануара 2014. године, спроведе-

на је акција поделе бадњака на тргу Светог Ђорђа, 
а са грађанима Сомбора разговарали су посланици, 
одборници, чланови стручних савета и активисти. 
Потврђен је позитиван тренд који странка бележи на 
свим нивоима и очекивања наших суграђана, везано 
за промене на нашем локалу.

КУЛА2.
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Перица Видекањић, шеф Одборничке гру-
пе СНС - Покренимо Кулу и председник 
Општинског одбора СНС Кула, каже да 

је задовољан радом Одборничке групе и радом 
Скупштине општине Кула. У 2013. одборници СО 
донели су низ аката неопходних за нормално функ-
ционисање Општине и тиме створили предуслове 
за даљи напредак и бољу наредну годину. Одбор-
ници владајуће коалиције усвојили су буџет за 
2014. годину, на 26. седници СО Кула, која је била 
и последња у 2013. Буџет, иако социјалног каракте-
ра, јесте најреалнији од свих буџета у протеклих 13 
година, а прављен је сходно могућностима Општи-
не Кула. 

„Општина Кула имала је пред собом тежак зада-
так у току 2013. године, да реши проблем наслеђе-
ног дуга од преко 120 милиона динара. Крај године 
дочекујемо прилично задовољни, јер је дуг сведен 
на нулу, што је још један доказ рационалног тро-
шења новца, нерасипања и домаћинског вођења 
Општине. Посебно бих се осврнуо на подизање 
еколошке таксе, која се односи на правна лица, што 
је, такође, био предлог владајуће коалиције, а који 
су одборници усвојили на последњој седници. Иако је опозиција 
жестоко критиковала такву одлуку, грађани Куле морају да знају 
да је то предуслов за даља улагања у комуналну инфраструкту-

ру. Новац наплаћен од еколошке таксе биће уложен у изградњу 
потисног вода и завршетак канализационе мреже, што је основ-
ни предуслов да се у Општини Кула коначно реши питање от-
падних вода и Бегејца“, објашњава Перица Видекањић.

Корак ка решењу питања отпадних вода

Активисткиње СНС у Сомбору припремају бадњаке за поделу грађанима

Велики туристички потенцијал живописног војвођанског града
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СНС КРОЗ СРБИЈУ

У Сивцу је, 14. децембра 2013. године, МО СНС организовао 
хуманитарну акцију прикупљања ствари за личну хигијену 

(шампони, сапуни, креме, пасте за зубе...) намењену незбринутој 
деци и малишанима без родитељског старања. Акцији се одаз-
вао велики број грађана који су још једном потврдили да постоје 

људи добре воље спремни да помогну кад је најтеже. „Чак и сит-
ницом можемо помоћи, битно је да је од срца“, рекао је Ђорђо 
Перуничић, председник МО СНС Сивац. Прикупљена средства 
за хигијену предата су деци из Сивца и малишанима у Дому за 
децу и омладину ‘’Мирослав Антић Мика’’ у Сомбору.

Средства за хигијену поклонили смо незбринутој деци

Министар регионалног развоја и локалне самоуправе, Игор Мировић, посе-
тио је Општину Кула, где се састао са председником Општине, Драганом 

Трифуновићем, као и са другим председницима општина и градоначелницима 
Западнобачког и Севернобачког округа. Министар је челницима локалне само-
управе представио планове Министарства за 2014. годину, и говорио о реали-
зацији инфраструктурних пројеката, функционисању локалних самоуправа и 
проблемима са којима се суочавају. Министар Мировић је обишао индустријску 
зону између Куле и Врбаса, на државном путу Б реда, и рекао да је Општина 
Кула пример готово савршене индустријске зоне, у коју је укупно уложено 70 
милиона динара, што су значајна финансијска средства у односу на буџет. Ово је 
био први у низу састанака министра са представницима локалних самоуправа.

Министар Мировић 
посетио индустријску зону

3. ОЏАЦИ

Ускоро 
конститутивна 
седница

Напредњаци из Куле у хуманитарној акцији

Игор Мировић у обиласку Куле
Напредњаци Оџака, на 
челу са повереником 
ОО Душаном Марјаном
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Најважнији догађај у 2013. годи-
ни у Оџацима било је одржавање 
избора за локални парламент, 15. 

децембра. Од 17.175 гласача изашлих на 
изборе, готово сваки други гласао је за ко-
алицију окупљену око СНС, тачније 48,17 
одсто бирача. У наредне четири године 
Скупштину општине Оџаци, од укупно 27 
одборника, чиниће 16 одборника из ко-
алиције СНС, пет из коалиције окупљене 
око ДС, четири из коалиције око СПС, и 
два одборника СДС. 

„У Општинском одбору СНС у потпу-
ности смо задовољни резултатом који 
осликава реалну вољу грађана Општине 
Оџаци“, истакао је Душан Маријан, пове-
реник ОО СНС. Током јануара очекује се 
конституисање СО Оџаци, избор челних 
људи и почетак домаћинског управљања 
Општином.

Препознајући потребе и проблеме са којима се суочавају 
грађани и привредници Општине Апатин, ОО СНС Апатин, 

на челу са Велимиром Ковачевићем, иначе искусним грађевин-
ским инспектором, највећи део својих активности посветио је 
решавању комуналних и социјалних проблема грађана, и бризи 
о најугроженијим категоријама становништва. Акцијом „За здрав 
живот“, ОО СНС Апатин је трећу годину за редом организатор 
истоимене културно-спортске манифестације, која се одржава у 
Свилојеву, поред Апатина. Акција је ове године окупила више од 
200 чланова СНС-а из Апатина, Сомбора, Оџака, Куле и Новог 
Сада. Поред спортског такмичења, циљ акције је и удаљавање 
младих и деце од порока. Такмичење је одржано у више спорт-
ских дисциплина. Као најбољој екипи у фудбалу, пехар је припао 
екипи из Куле, Сомбору за прво место у стоном тенису, а екипи 
Оџака за превлачење конопца.

4.

ОЏАЦИ

АПАТИН
Акција „За здрав живот”

Помоћ за ромске породице
Насипањем пољског пута тврдим материјалом, ромским по-

родицама из насељеног места Сонта обезбеђен је приступ по-
родичним кућама. Пут у дужини од 100 метара финансирао је 
ОО СНС, а акцијом је омогућила нормалан живот за 20 поро-
дица, које живе у овом насељу. Најугроженијим породицама 
са подручја апатинске Општине, током новембра и децембра, 
подељене су десетине метара тврдог огревног дрвета. ОО СНС 
Апатин, поред активности усмерених на помоћ социјално најуг-
роженијим члановима нашег друштва, активно је учествовао у 
културном и друштвеном животу Општине Апатин.

Културно-спортска манифестација у Свилојеву

Обезбеђен приступ до кућа у Сонти

Министарка Зорана Михајловић и први потпредседник Владе, Александар Вучић, са најмлађим Оџачанима

Министар Мировић током кампање за локалне изборе
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Министарка енергетике, развоја и заштите живот-
не средине, Зорана Михајловић, каже да јој је 
циљ, од када води своја два ресора, да се ство-
ре услови за отварање нових радних места, и то 
смањењем процедура, отварањем врата зa ин-

вестиције, окретањем ка потребама сваког грађанина, а посебно 
чињењем свега што је потребно да се животна средина не схвата 
само као трошак, већ као могућност да се креирају „зелена” рад-
на места.

На питање шта грађани Србије могу да очекују у 2014. години 
из Министарства eнергетике, и шта ће бити приоритети, ми-
нистарка Михајловић овако одговара: 

- Изазов ће бити почетак приступних преговора са Европском 
унијом, јер је потребно даље прилагођавати законску регула-
тиву. У овом тренутку у јавној расправи су измене пет кључних, 
системских закона из животне средине. Више ме брине како 
да променимо свест и понашање наших људи. Проблем са за-
гађењем пијаће воде у Ужицу најбољи је пример како не треба 
радити, и како неодговорним и немарним понашањем, дивљом 
градњом и септичким јамама, можемо сами себи нанети огромну 
штету. Изазов је, али и обавеза, и задатак, реформисање великих 
државних система, пре свега ЕПС-а и Србијагаса, који, уместо 
болесника окачених око врата држави, треба да постану мотор 
привредног развоја Србије. Нисам за оклевање са променама, 
јер ћемо само дубље тонути у живо блато. Излаз постоји, али 
је потребан и политички консензус. Поред тога, ова година ће 
бити у знаку инвестиција јер смо потписали уговор за нови блок 
у Костолцу, а очекују нас и реализација пројекта „Јужни ток”, као 
и још једног правца дотока гаса, Ниш-Димитровград. Верујем да 
ћемо ускоро имати и стратешког партнера за изградњу нове тер-
моелектране на мрки угаљ у близини Сјенице. Ове инвестиције 
отварају нова радна места, јер ће на хиљаде људи бити запосле-
но док траје њихова реализација.

Енергетска политика ранијих власти била је базирана на 
увозу струје. Ви сте направили заокрет и почели да инсис-
тирате на сопственим ресурсима. Кад очекујете резултате 
таквог новог приступа?

- Ранија енергетска политика била је заснована на трговини, 
којом су се бавили одређени тајкуни. ЕПС је накарадно радио и 
правио планове, а то су одређени људи и фирме користили. Тим 
за борбу против криминала и корупције Министарства поново је 
предао кривичну пријаву везану за тзв. струјну мафију. У елек-

троенергетици више од 30 година ништа није изграђено. То није 
случајно. Верујем да смо успели да прекинемо тај негативни и 
назадни смер развоја, и да се окренемо коришћењу свих ресурса 
којима располажемо, јер је то и један од услова да, као земља, 
будемо енергетски и економски безбедни. Да би привреда била 
конкурентна, не сме бити монопола, осим оних природних. От-
ворили смо тржиште струје и гаса, још од јануара прошле године, 
за купце на високом напону, а од 1. јануара ове године и за купце 
на средњем напону, што је око 3.200 фирми. Ствари се у Србији 
мењају. По први смо у априлу прошле године увели социјалне 
карте у енергетици, које нам омогућавају да боље препознамо и 
заштитимо најугроженије потрошаче. Од 1. јануара, сваки пот-
рошач ће моћи да бира свог испоручиоца електричне енергије. 
За изградњу новог блока у термоелектрани „Костолац Б”, у но-
вембру је потписан уговор са кинеским партнером, компанијом 
„CMEC”, а ускоро би требало да буду познати и инвеститори са 
којима ћемо градити термоелектрану Штаваљ и реверзибилну 
хидроелектрану Бистрица. Ово Министарство је, иначе, једно 
од ретких не само у Србији, већ и у региону, које је све пројекте 
објединило у једну књигу пројеката, што је наишло на позитивне 
реакције код инвеститора.

Земља је енергетски безбедна када сама производи наф-
ту, гас и струју. Шта је потребно урадити да бисмо имали 
енергетску безбедност, пре свега у производњи струје?

- Нема земље која је потпуно енергетски безбедна, али нема ни 
земље која не чини све да би повећала своју енергетску безбед-
ност. Нисмо богати у нафти и гасу, и ту морамо да се ослонимо 
и на увоз, али смо зато богати ресурсима да можемо да извози-
мо електричну енергију. Стратегија овог Министарства и Владе 
јесте да коначно почнемо да креирамо политику којом ћемо ис-
користити наш положај. Србија је земља која се граничи са осам 
држава и то јој даје значајну геостратешку позицију. У енергети-
ци, Србија ће бити коридор за транзит струје, гаса, нафте, наф-
тних деривата и течног нафтног гаса, али ће бити и складиште 
за енергенте. Изградњом новог блока “Kостолца” имаћемо до-
вољно енергије за наше потребе, а све друго што градимо, гра-
димо да бисмо били извозници струје. Због немара, криминала 
и небриге, претходних година били смо сезонски увозници, али 
сам сигурна да ћемо врло брзо, за највише пет година, постати 
поново извозници.

На који сте пројекат, који је започет или реализован то-
ком 2013. године, најпоноснији?

Србија ће ускоро      извозити струју

- Ово Министарство је једно 
од ретких, не само у Србији, 
већ и у региону, које је све 
пројекте објединило у једну 
књигу пројеката, што је 
наишло на позитивне 
реакције код инвеститора

министарка енергетике, 
развоја и заштите 
животне средине

ИНТЕРВЈУ БРОЈА:    ЗОРАНА МИХАЈЛОВИћ,
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- Изградњом новог бло-
ка „Kостолца” имаћемо 
довољно енергије за наше 
потребе, а све друго што 
градимо, градимо да бисмо 
били извозници струје. Због 
немара, криминала и небри-
ге, претходних година били 
смо сезонски увозници, али 
сам сигурна да ћемо врло 
брзо, за највише пет година, 
постати поново извозници

Србија ће ускоро      извозити струју
- Поносна сам на Књигу приоритетних пројеката, али и на то 

што је први пут објављен јавни позив за потенцијалне инвести-
торе за изградњу малих хидроелектрана. У претходној години 
објављена су два јавна позива у страним и домаћим медијима, 
у фебруару и децембру, за више од 300 малих хидроелектра-
на. Укупна вредност ових инвестиција је близу милијарду евра. 
Ништа се више у енергетици не ради у четири ока, нити ми-
нистар има неко ексклузивно право. Поносна сам што смо успе-
ли да покажемо да је, и поред многих лобија и притисака, како у 
погледу дефинисања закона, подзаконских аката и свега другог, 
ипак, могуће радити прегледно. А то даље доводи најквалитет-
није инвеститоре и нема губљења времена.

Када грађани могу 
да очекују да се 
заврши реконструк-
ција ЕПС-а и Ср-
бијагаса, како би од 
губиташа постали 
успешна предузећа?

- Нажалост, про-
пуштена је прилика да 
се многе ствари ураде 
још током 2013. годи-

не, не кривицом овог Министарства. ЕПС се последњих месеци 
„пробудио”, не само на рационализацији трошкова, већ и на 
промени свести, од пословодства, па до шалтерских службени-
ка, који свакодневно комуницирају са потрошачима. ЕПС постаје 
акционарско друштво ускоро и, хтео не хтео, мора да промени 
своје понашање како би, не само задржао своје купце, већ и мо-
гао да се шири на нова тржишта. На иницијативу Министарства, 
ЕПС је, после 10 година, направио нови, прегледнији рачун за 
струју и спроведена су три репрограма, што је допринело да се 
избегне планирани губитак од 22 милијарде динара. У овој годи-
ни очекујемо много више иницијативе од генералног директора, 
пословодства и Надзорног одбора и далеко интензивнији рад 
са купцима, јер ће од наредне године сваки потрошач добити 
могућност да промени снабдевача. Кад је реч о Србијагасу, оче-
кујем да Влада ускоро донесе одлуку о почетку финансијског ре-
структурирања. Књиговодствено, Србијaгас више нема капитала 
и не би било добро да га било ко тражи за дугове, а то није не-
могуће. Изгубили смо више од годину дана доказујући оно што 
је од почетка било јасно - да Србијагас мора да се реформише, у 
интересу запослених, државе и свих потрошача. То не одговара 
само лобијима, који имају другачије интересе, и којима не смета 
што смо, са садашњим начином пословања Србијагаса, на нај-
бољем путу да нам то предузеће буде узето за дугове.

Први смо упозорили на загађење 
у језеру Врутци

Колико се одмакло у вези са заштитом животне средине? Говорили сте да је то један од 
највећих проблема у Србији...

- Та област је годинама била запостављена, не само у смислу инвестиција, него и рада 
на подизању свести свих - локалних самоуправа, предузећа, школа, породица - да очу-
вање здраве животне средине није само обавеза државе, већ сваког од нас. Министарство 
је урадило доста тога да се у тој области стање боље уреди и започне решавање горућих 
проблема. Припремљен је сет измена и допуна пет закона из области животне средине и 
почетак рада буџетског фонда за заштиту животне средине. Поменућу и да је у буџету 
за 2014. издвојено скоро 300 милиона динара за ремедијацију јаловишта у Зајачи, чиме 
ћемо спречити да се даље нарушава здравље људи, а посебно деце. Такође, мање је по-
знато да је инспекција Министарства у 2013. имала два пута већи број ванредних надзора 
у односу на редовне и да је прва, још 14. децембра, упозорила остале институције на про-
блем загађења у језеру Врутци.

Ускоро почиње изградња новог блока: Термоелектрана Костолац Б
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Привремени орган Града Бео-
града изабран је 18. новембра 
2013. године, а прву седницу 

одржао је два дана касније. Горан 
Весић, секретар Привременог орга-
на, за „СНС Информатор” каже да 
је јавашлук најблажи термин, којим 
може да се опише стање које су зате-
кли, по ступању на дужност. 

- Дуговања предузећа, од којих 
већина није у стању да исплати плате 
без задуживања, дуг Града од скоро 
милијарду евра, започети пројекти 
за које нису обезбеђена финансијска 
средства, велика дуговања Града 
према сопственим јавним предузећи-
ма и неажурност администрације, 
само су неки од проблема које смо 
затекли. После скоро два месеца од 
именовања Владе, имам утисак да 

се Београд претходних година во-
дио маректиншки, односно да су се 
радили само они пројекти који су 
могли да се користе за промоцију у 
медијима. Скоро све остало било је, 
или преплаћено, или из политичких 
разлога. Београд је велики град који, 
мора да се води стручно и технократ-
ски, а најбоља политика је да граду и 
свим грађанима буде боље. То у про-
шлости није био случај.

Које су биле најхитније мере које 
су морале да се предузму?

- Привремени орган, именовањем 
од стране Владе, добио је неколико 
задатака, међу којима су да се Град 
припреми за изборе, да сви комунал-
ни системи нормално функционишу 
током зимског периода, као и да се 
утврди финансијско стање и стање у 

предузећи-
ма и другим 
установама, 
чији је ос-
нивач Град 
Београд. Све ове задатке одговор-
но испуњавамо, и Владу, и грађане 
обавештавамо о резултатима рада. 
Највећи проблем је био финансијски 
дефицит, јер се претходна управа по-
нашала као да прошла година имала 
десет месеци, па је ребалансом буџе-
та из јуна 2013, у градској каси ос-
тало тако мало средстава, да нисмо 
могли да исплатимо плате и друге 
социјалне принадлежности у новем-
бру и децембру. Зато смо урадили 
ребаланс који је Град спасао од бан-
крота. Потом смо припремили Одлу-
ку о привременом финансирању, али 

Изабрани привремено, 
раде ударнички

На платоу испред Скупштине града, 13. јануара, 
од 14 до 20 часова, Град Београд поклонио је 
најмлађима целодневни богат програм, поводом 

обележавања Нове године по јулијанском календару. 
Град је за овај догађај одвојио скромна новчана сред-
ства, али садржај је био веома богат и разноврстан.

Манифестацију, коју је организовао Привремени 
орган Града Београда, отворио је његов председник, 

Синиша Мали, а велики допринос у организацији дале 
су Ирена Вујовић, члан Радне групе у оквиру Привре-
меног органа, и Тијана Маљковић, помоћница градског 
секретара за привреду, задужена за туризам.

Централни програм обухватио је наступ дечијих 
хорова, дечијег рокенрол бенда, кловнова, анимато-
ра, српских витезова, као и главну дечију представу 
„Спортакус спасава спорт у Србији“. Програм се завр-

шио читањем дечије бајке, у извођењу 
позоришта Дадов. Пратећи програм ор-
ганизован је на више пунктова, где су 
деца могла да учествују у школи цртања, 
да праве фигуре главних обележја Бе-
ограда од глине, сликају се са спортис-
тима „Црвена звезде“ и „Партизана“, и 
целодневно дружење са гутачима ватре, 
кловновима на штулама, жонглерима... 
Свако дете које је донело цртеж Београ-
да, за узврат је добило слатки пакетић, а 
сви цртежи су учествовали у главној том-
боли за веће пакетиће, који ће накнадно 
бити изложени у Скупштини града, ради 
организовања аукције и прикупљања 
средстава за неки од домова за напуште-
ну децу. Такође, на прилазу Скупштини 

ПОКЛОН ЗА НАЈМЛАЂЕ БЕОГРАЂАНЕ

Горан Весић
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да би се она ваљано урадила морали 
смо да припремимо буџет за читаву 
2014. Урадили смо га одговорно, без 
новог задуживања, без дефицита и уз 
максималну штедњу. Истовремено, 
припремили смо планове пословања 
са предузећима, обезбедили новац 
за основно функционисање, као и за 
најважније развојне пројекте. При-
премамо предузећа и установе за де-
лимични излазак на тржиште, као и 
за коришћење средстава која нису из 
буџета, као што приступни фондови 
ЕУ и други комерцијални фондови, 
као што их припремамо и за привла-
чење приватног капитала кроз јавно-
-приватно партнерство. 

Какви су планови за 2014, али и 
за наредне године, који су неоп-
ходни у развоју Града Београда?

- Наш приоритет је „Београд на 
води”, пројекат важaн, не зато што 
је вредан више милијарди евра, већ 
зато што ће потпуно променити наш 
град и земљу, покренути економију и 
запослити грађевинску индустрију… 
Град ће ове године завршити фабри-
ку воде „Макиш 2“, како бисмо омо-

гућили да се, после више деценија, 
ремонтује „Макиш 1“, и како би Бе-
оград био сигуран да ће имати воду 
у годинама које долазе. У првој по-
ловини године завршићемо водовод 
у Рипњу. Београд је, нажалост, на 
зачељу међу европским престоница-

ма када је у питању управљање от-
падом. Направили смо радну групу, 
коју чине представници републичке 
Агенције за заштиту животне среди-
не, нашег Секретаријата за животну 
средину и Градске чистоће, која тре-
ба, у складу са градским планом за 

управљање отпадом, да обезбеди ус-
лове за расписивање међународног 
тендера за управљање депонијом и 
изградњом фабрике за рециклажу 
отпада. У овом послу потенцијално 
лежи велики приход за град, да не 
говорим о заштити животне средине. 
Током наредне године, расписаћемо 
тендер за изградњу нових подзем-
них гаража. За овај посао тражиће-
мо инвеститоре, који ће улазити у 
стратешко партнерство са „Паркинг 
сервисом“. До септембра завршиће-
мо основну школу и обданиште у 
насељу Степа Степановић, а рекон-
струисаће се Булевар Војводе Степе. 
Настављамо изградњу обилазнице, 
мост Земун – Борча, као и приступ-
не саобраћајнице на мосту на Ади 
јер, како год да је тај мост изграђен, 
морамо га потпуно ставити у функ-
цију. У овој години морамо разре-
шити и проблем са изградњом нове 
хале Велетржнице, пројекат у који је 
претходна градска управа кренула 
без обезбеђеног новца, где нас је са-
чекао милионски дуг за већ урађене 
радове. 

- Имам утисак да се Београд 
претходних година водио 
маркетиншки, односно да су 
се радили само они пројекти 
који су могли да се користе 
за промоцију у медијима. 
Скоро све остало било је, или 
преплаћено, или из поли-
тичких разлога (Горан Весић)

ПОКЛОН ЗА НАЈМЛАЂЕ БЕОГРАЂАНЕ

био је велики број штан-
дова са рукотворинама, 
сувенирима, играчкама, 
етно детаљима и слатки-
шима. Сви присутни могли 
су да се освеже воћем, а 
излагачи попут „Имлека”, 
„Бамбија” и „Књаза” има-
ли су посебна изненађења 
за најмлађе.

Туристичка организација Београда помогла је при 
организацији, са препоруком излагача који годинама 
учествују и на манифестацији „Улица отвореног срца”. 
Удружење „Плава шкољка”, које се бави организацијом 
активности за децу са инвалидитетом, такође, умногоме 

је допринело да манифестацију посети велики број тих 
малишана, који су се дружили и уживали на креативним 
радионицама. Радионица за прављење фигурица од гли-
не и школица цртања за најмлађе биле су активне током 
целог поподнева.

Скупштина града Београда

Организаторке 
манифестације: Тијана 

Маљковић и Ирена Вујовић
Деца су уживала у целодневном програму
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СНС У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Било би веома значајно за нашу еко-
номију да настави да расте бруто 
домаћи производ, извоз и индус-

тријска производња, јер то гарантује уб-
лажавање незапослености, као кључног 
проблема привреде и побољшање жи-
вотног стандарда људи, што мора бити 
основни циљ економске политике, каже 
на почетку разговора за „СНС Информа-
тор“, економиста Бојан Димитријевић, 
члан Председништва СНС, одговарајући 
на питање шта очекује од 2014. године, с 
обзиром на све економске мере које су до 
сада предузете: 

- Истовремено, треба наставити са 
дисциплинованом буџетском полити-
ком, јер то побољшава финансијску ста-
билност и утиче на пораст кредибили-
тета државе. Најављена реформа јавног 
сектора, свакако би се позитивно одра-
зила на привреду, уравнотежење буџета 
и привредни амбијент. Инфлација ће, 
свакако, бити под контролом, што значи 
да не треба очекивати даљи пад живот-
ног стандарда. Али, мислим да је Србији 
потребна нова индустријска и развојна 
политика.

Својевремено сте говорили да је Ср-
бији потребан економски коперникан-
ски обрт како бисмо кренули напред. 
Да ли смо за корак ближи том циљу?

- Наравно, коперникански обрт је ме-
тафора која се односила на идеју да се 
изађе из кризе и отпочне привредни 
раст, који је претпоставка успешне еко-
номије. Међутим, тај обрт је значио и 
промену наше економске филозофије и 
премештање приоритета са финансијс-
ке, на реалну економију, са увоза на из-
воз, са претераних очекивања у погледу 
страних директних инвестиција, на раст 
домаћих инвестиција и запослености. За 
тај обрт потребно је напустити либерал-
не економске идеје и вратити се Кејнсо-
вим идејама, јер очито нису изгубиле на 
значају. На то нас подстичу и нобеловци, 
угледни професори, међу којима посебно 
наводим Штиглица и Кругмана, а обојица 
су својевремено посетили Србију. 

Шта је конкретно потребно Србији?
- Потребна је нова развојна политика, 

а њени кључни елементи су офанзивна 
извозна стратегија и ревитализација ин-
дустрије. То на дуги рок може довести до 

Народна посланица Српске напредне странке, Ве-
сна Марковић, чланица је скупштинских одбора за 
културу и информисање, за дијаспору и Србе у ре-
гиону и за заштиту животне средине. Истовреме-
но, учествује у раду и осам парламентарних група 

пријатељства, од којих председава трима - групом пријатељства 
са Немачком, Холандијом и Јужноафричком Републиком. Гру-
па пријатељства са Немачком једна је од најмлађих у српском 
парламенту, а истовремено је можда и једна од најзначајнијих, 
с обзиром на међународни утицај и економску снагу Немачке. 
У групу је ушла петина народних посланика, у оквиру ње одр-
жавају се живе активности, којима вешто координира посланица 
Весна Марковић. 

Колико је ова група допринела бољој сарадњи између два 
парламента, и између две државе?

- Група пријатељства са СР Немачком има 56 чланова и спада 
међу најбројније у српском парламенту. То показује велико ин-
тересовање српских посланика за продубљивање сарадње два 

парламента, посебно преко групе пријатељства. Сарадња На-
родне скупштине Републике Србије, као највишег законодавног 
органа, и Бундестага има велики значај у процесу евроинтегра-
ција. Поред тога, Бундестаг има одлучујућу улогу приликом до-
ношења одлука о приступању нових чланица Европској унији. 
Сарадња у овом скупштинском сазиву вишеструко је повећана у 
односу на претходни период. Сматрам да је то добар сигнал за 
Србију и признање за досадашњи напредак у процесу усклађи-
вања националног законодавства са европским правним текови-
нама. Рад Народне скупштине је оцењен позитивно у Извештају 
Европске комисије о напретку Србије, што представља још једну 
потврду за активности народних посланика, група пријатељства, 
скупштинских одбора. 

Колико је подршка Немачке важна за Србију на путу европ-
ских интеграција? Како Ви видите расположење Немачке пре-
ма нама?

- Подршка СР Немачке, као водеће земље ЕУ, Србији у про-
цесу евроинтеграција је од великог значаја. Најзначајнију улогу 

Немачка је кључни партнер 
Србије у будућности

ЕКОНОМСКИ ИНТЕРВЈУ: Бојан Димитријевић

Потребна је нова индустријска 
и развојна политика

- Добро је што је наша странка 
преузела одговорност за вођење 
економије и има велику шансу да 
реформише Србију. Треба применити 
идеје које све више користе економски 
успешне земље као што је БРИКСА 
групација, Пољска, Немачка - идеје 
које се ослањају на развојну политику, 
раст реалног сектора и пораст 
запослености  

(Бојан Димитријевић)
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у том процесу има Народна скупштина Републике Србије, као 
законодавац одговоран за усклађивање законодавства, али и 
за политички надзор над целокупним процесом придруживања. 
Што се тиче расположења Немачке према Србији, највише гово-
ре подаци који се односе на економску сарадњу. Годишњи обим 

ЕКОНОМСКИ ИНТЕРВЈУ: Бојан Димитријевић
раста запослености, пораста благостања 
грађана и побољшања међународне 
позиције Србије. То значи да макроеко-
номска политика мора бити у функцији 
развоја и да стабилност треба жртвовати 
зарад раста. Нагласак не треба да буде на 
штедњи (мада је она пожељна у смислу 
избегавања луксуза и расипања ресурса 
с једне стране, те раста домаће акумула-
ције с друге), већ на производној потро-
шњи, инвестирању и расту производње 
и извоза. Први кораци у том правцу, сва-
како, су учињени у сектору финансија, 
али их треба наставити реформом јавног 
сектора. У ресору економије изгледа да 
се и даље води „тврда“ либералистичка 
политика коју су одавно напустиле чак 
и САД. Најављене мере министра Раду-
ловића на први поглед, делују логично, 
(закон о раду и смањење пореских захва-
тања), али светска искуства показују да 
то само погоршава положај запослених и 
води до још већег богаћења, а нема ве-
лике ефекте на раст. Стога је ресор еко-
номије кључни за коперникански обрт, а 
ту су, по мом мишљењу, потребне мало 
другачије идеје и акције од ових које се 
нуде. Надам се да ће Влада у којој СНС 
има кључну улогу, бити у стању да при-
мени те идеје и промени курс у овој обла-
сти. Добро је што је наша странка преу-
зела одговорност за вођење економије и 
има велику шансу да реформише Србију 
и нашу економију учини бољом. У том 

смислу, треба применити оне идеје које 
све више користе економски успешне 
земље као што је БРИКСА групација, или 
рецимо Пољска и Немачка у Европској 
унији. Те идеје ослањању се на развојну 
политику, раст реалног сектора и пораст 
запослености.

У трећем кварталу имали смо пораст 
индустријске производње од 3,2 одсто, 
и пораст покривености увоза извозом 
на 72 одсто. Да ли очекујете тренд рас-
та ових позитивних показатеља?

- Нема сумње да постоје позитивни 
трендови у неколико важних економских 
показатеља. То је поред раста извоза и 
пораста индустријске производње и раст 
бруто домаћег производа за више од два 
одсто, као и смањење стопе незапосле-
ности по подацима Републичког завода 
за статистику. Тешко је, међутм, прогно-
зирати да ли ће се тренд раста настави-
ти, јер на то утичу многи фактори. Ве-
лики утицај има тражња из земаља ЕУ и 
света за производима из Србије, као и 
стање економије ових земаља. Професор 
Штиглиц сматра да свет води погрешну 
економску политику и да можемо очеки-
вати нову рецесију, што би се неповољно 
одразило на наш извоз и раст индустрије. 
Такође, добро би било да тренд раста 
настави и да траје неколико година уза-
стопно. Тада би се могло говорити о из-
ласку из кризе и реалним ефектима које 
би сигурно осетили и наши грађани.

Будућност зависи 
од мера које сада 
предузимамо

Када ће се, по Вашој оцени, у Србији 
боље живети?

- Вероватно је најнезахвалније 
одговорити на питање када ће се 
живети боље. Пре свега зато што је 
економија процес у коме све што ура-
дите данас, утиче на квалитет вашег 
живота за годину, две, или три. Сто-
га наша будућност зависи од мера, 
одлука и акција које предузимамо 
сада! У сваком случају, ако се наставе 
трендови започети у 2013. можемо 
очекивати већ нека побољшања и у 
овој години. Такође, примена нове 
развојне политике у 2014. и смањење 
непотребне јавне потрошње, могу 
дати резултате већ од 2015. годи-
не. Инвестиције и стварање нових 
радних места доносе бољи живот и 
раст животног стандарда, а то наши 
грађани очекују од власти и од СНС, 
која сада ужива огромно поверење 
грађана и која, уверен сам, неће 
прокоцкати то  поверење. Наставак 
курса започетог у јавним финансија-
ма и промена политике у ресору еко-
номије могу отворити перспективу 
бољег живота. Могуће је да ће за то 
бити неопходни и нови избори.

- Ове године први пут се спроводи програм доласка 
немачких стажиста у српски парламент. Ова врста са-
радње, поред упознавања са законодавним активнос-
тима, доприноси и стварању позитивне слике о нашој 
земљи. Младим људима, који се пријаве на конкурс, биће 
омогућено да се упознају са радом српског парламента, 
са напретком у надзору над извршном влашћу... 
(Весна Марковић)

ВЕСНА МАРКОВИћ, народна посланица

робне размене две земље износи око 2,5 милијарди евра, док су, 
до данас, немачка предузећа инвестирала преко 1,5 милијарди 
евра у српску привреду. Око 370 предузећа у Србији, чији су ос-
нивачи немачка правна лица запошљавају више од 25.000 људи. 
Привредна сарадња је од највећег значаја за нашу земљу, а ло-
гично је да привредно повезивање доведе и до политичког вези-
вања за ЕУ, тако да Немачку видим као кључног партнера Србије 
у будућности. Ова Влада је постигла велики напредак у јачању 
правних оквира за пословање, борби против криминала и сис-
темске корупције и остваривању макроекономске стабилности. 
Неопходно је стално радити на унапређењу пословног амбијен-
та и услова за предузетништво у Србији, усвајањем позитивних 
искустава најразвијенијих земаља.

Најављен је долазак немачких стажиста у Народну скупшти-
ну. Када очекујете реализацију тог програма?

- По први пут у Народној скупштини спроводи се оваква врста 
програма, чију  реализацију очекујем у току ове године. Ова врс-
та сарадње, поред упознавања са законодавним активностима, 
доприноси и стварању позитивне слике о нашој земљи. Младим 
људима, који се пријаве на овај конкурс, биће омогућено да се 
упознају са целокупним процесом рада у парламенту, да се увере 
у побољшану транспарентност у раду, али и напредак у поступку 
парламентарног надзора над извршном влашћу.
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У рубрици СНС Панорама  
обавештавамо о томе шта је 
који општински одбор СНС 
урадио током претходног 
месеца за бољи живот 
грађана Србије

5. Бела Црква
Новине у раду Центра за социјални 
рад

Од како је Виолета Симић (СНС) имено-
вана за директорку Центра за социјални 
рад, инсталиран је софтвер за евиденти-
рање корисника социјалне заштите, отво-
рена је пријемна канцеларија, потписани 
су уговори са свим ЈП о упућивању радно 
способних лица  на добровољно радно 
ангажовање, започет је пројекат геронто-
помоћи, реновиране су три просторије, 
санирана је кућа у Јасенову. Уведена је 
провера код МУП-а да ли лица која траже 
новчану социјалну помоћ поседују вози-
ло, затим позив послодавцима да прија-
вљују потребе за радницима, ојачана је 
сарадња са председницима МЗ да би се 
спречиле злоупотребе права на новчану 
помоћ. Уз материјалну подршку Центра, 
девојчица Снежана Станојевић враћена 
из хранитељства оцу Ненаду Чеке, који је 
испунио услове за њен повратак. Отворен 

је деловодник насиља у породици, пру-
жене су једнократна материјална и прав-
на подршка жртвама. По захтеву Центра, 
урађен је ребаланс општинског буџета, 
те је одобрено 500.000 динара за доделу 
једнократне новчане помоћи, и још толико 
за реновирање Центра. Усвајањем буџета 
за 2014, за социјалну заштиту издвојено 
је 10 милиона динара. Државна секретар-
ка Невенка Михајловић (СНС) посетила је 
Центар за социјални рад у Белој Цркви и, 
заједно са запосленима, поделила паке-
тиће у два села и обишла кућу коју смо 
реновирали.

6. Ивањица
Кинези и Аустријанци заинтересова-
ни за улагање

Председник Општине, Рацо Секулић, 
примио је делегацију из Кине, коју је пред-
водио Џанг Ђун и представника Аустријс-
ке фирме „Енерџи Девелопмент Гмбх“, 
коју је представљао директор Дејан Јелић, 
који имају жељу да инвестирају у области 

енергетике и у дрвнопрерађивачки сек-
тор.

7. Неготин
Трансформација болнице

Напредњак, прим. др Љубисав Божи-
ловић, именован је за директора Опште 
болнице у Неготину. У току је трансфор-
мација Здравственог центра Неготин у 
две целине: Општу болницу и Дом здра-
вља, како би се грађанима пружила бржа 
и боља здравствена заштита.

8. Клина
Стигле донације са севера Бачке

На КиМ је стигла пошиљка од 40 тона 
помоћи у храни (брашно, макароне, млеко, 
паштете, еурокрем, џем), коју је начелник 
Севернобачког управног округа, Нико-
ла Репац (СНС), прикупио у свом округу. 
У сарадњи са колегиницом, начелницом 
Пећког управног округа, Винком Радоса-
вљевић, Репац је два дана боравио у Ме-
тохији, где је уручио део помоћи учени-
цима О.Ш. „Радош Тошић“ у Клини, који-
ма је ужина обезбеђена до краја школске 
године. Део помоћи добило је око 70 со-
цијално угрожених породица, а остатак је 
намењен за народне кухиње. 

9. Алексинац
Обрадовали смо децу

Председник ОО СНС Алексинац, Ненад 
Станковић, обишао је две социјално угро-
жене породице и уручио им вредне паке-
те хране, одеће, обуће и средстава за хи-
гијену, које су обезбедили чланови СНС. 
Подељени су и новогодишњи пакетићи за 
шесторо деце у две куће, а малишани су 
тада први пут видели Деда Мраза.  

10. Димитровград
Петиција за нови кров вртића

Већ неколико деценија, објекат “Ле-
птирић”, који ради у оквиру ПУ “8. сеп-
тембар”, покривен је неадекватним кро-
вом, израђеним од азбестних влакана, 
што је потенцијално опасно по здравље 
деце и васпитачица. ОО СНС покренуо је 
грађанску иницијативу „Лептирић мора 
да добије нови кров”, како би се извршио 
притисак на локалну власт да у буџету за 
2014. предвиди средства за замену опас-
ног крова. Чланови и активисти СНС, у 
13 екипа, на терену су прикупили 832 
потписа, притом учланивши још десет но-
вих чланова. Локална власт је, међутим, 
сазвала хитну седницу УО ПУ на којој су 
осудили иступање три васпитачице на 
конференцији за новинаре СНС, донели 
закључак да су васпитачице „увођењем 
политике у вртић” прекршиле закон и наја-
вили покретање дисциплинског поступка. 
Застрашивање и притисци, међутим, нису 
спречили чланове СНС, на челу са повере-
ником Владицом Димитровим, да, уз при-
суство локалних медија, предају потписе 
на шалтеру Општине Димитровград.

11. Кањижа
Основан МО Хоргош

Због великог интерсовања грађана, 
формиран је МО СНС Хоргош, а за пове-
реника је изабрана припадница мађарске 
националне мањине, Мелинда Миковић. 
Председница ОО СНС Кањижа, Гизела 
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИћ

„Желим свим грађанима Србије, православне 
вероисповести, да проведу најрадоснији хришћански 
празник у миру и радости. Примимо на себе одговорност, 
будимо храбри и јаки. Будимо заједно, опростимо на 
данашњи дан све оно што смо претрпели од оних које 
волимо, и од оних који нас не воле. Не заборавите, драги 
грађани, да мисао има невероватну снагу. Мислите 
добро, и добро ће вам бити...“ (Томислав Николић)

На дан Сабора Пресвете Богородице, 8. јануара 2014. 
године, обележени су Божићни празници по православном 
обичају у Генералном секретаријату преседника Србије, 
први пут после Другог светског рата

Будимо заједно

Црквењаков, и Милош Кравић, пред-
седник МО Кањижа, били су позвани да 
увеличају прославу поводом 100 година 
постојања Специјалне болнице за рехаби-
литацију „Бања Кањижа“. 

12. Крагујевац
Упозоравамо на лош буџет

ГО СНС Крагујевац, на конференцији за 
новинаре, подсетио је локалну власт да ће 
нереално распоређеним буџетом следеће 
године, као и претходних, довести Град 
до колапса. Градска власт је упозорена 
и да обрати пажњу на потребе мештана 
у сеоским подручјима. Указали смо и на 
проблем недостатка паркинг простора и 
тротоара у центру града. МО Лепеница 
организовао је трибину „Вече са одбор-
ницима“. Формирали смо Савет за ин-
тернет и друштвене мреже, а наш Савет 
за културу , у сарадњи са Заводом „Мале 
пчелице“, организовао је прву сликарску 
колонију, која је окупила 14 сликара, који 
су своје радове донирали овој установи.

13. Смедерево
Зарада на узгоју поврћа

Градоначелница Смедерева, др Јасна 
Аврамовић, поздравила је 18 парова са 
територије Града, са којима су потписани 
уговори о надокнади трошкова за ванте-
лесну оплодњу, и поделила пакетиће за 
тринаесторо деце парова, којима је Град 
већ финансирао вантелесну оплодњу. 
Фондација „Драгица Николић“ је деци 
из ПУ „Наша радост“поклонила пред-
ставу „Дизнијев новогодишњи урнебес“, 
а Град је обезбедио пакетиће. Министар 
Селаковић отворио је Канцеларију за 
алтернативне санкције. Деци, предста-
вницима националних мањина, хумани-
тарно социјалних организација и удру-
жења, као и избеглих и расељених лица 
подељено је око 1.000 пакетића. НАЛЕД 
је уручила вицешампионско звање Сме-
дереву за формирање тримодалног ло-
гистичког центра и Слободне зоне у ка-
тегорији „јавно-приватно партнерство“. 
Представници локалне самоуправе, Ко-
месаријата за избеглице и хуманитарне 
организације АСБ, потписали су уговор 
о изградњи монтажних кућа за избегле 
и расељене. Градоначелница Аврамовић 
угостила је представнике италијанских 
фирми „Ареа Еуропа“ и „СИПО“, произ-
вођача воћа и поврћа, који су заинтере-
совани за производњу у Србији. У Реги-
оналном центру за професионални раз-
вој запослених у образовању одржано је 
предавање о исплативости производње 
целера, карфиола и зелене салате. Амба-
садор Швајцарске у Србији, Жан Данијел 
Рух, и директорка Агенције за развој и 

сарадњу Швајцарске, Исабел Перих, по-
сетили су Регионални центар за профе-
сионални развој запослених и упознали 
се са резултатима донираних пројеката. 
На Петријевској и Коларској петљи, са-
обраћајним „црним тачкама“ поставље-
на је вертикална сигнализација. Градо-
начелница Аврамовић и представници 
Београдске пословне школе омогућили 
су бесплатно студирање за 10 студената 
са инвалидитетом. 

14. Пирот
Пакетићи за децу из пиротских села
Генерални директор Железница Србије, 

Драгољуб Симоновић, посетио је желез-
ничке станице у Пироту и Димитровгра-
ду, где је представио планове за нередни 
период. Симоновић је разговарао и са 
представницима „Тигра“ и Слободне зоне 
Пирот, о могућностима поновне сарадње. 
Састанку су присуствовали и начелник 
Пиротског округа, Александар Ћирић, и 
народни посланик, Радмило Костић. Из-
дали смо нови Билтен СНС Пирот. До-
бровољним прилозима наших чланова, 
обезбедили смо 100 пакетића за децу из 
најсиромашнијих породица. Горан Петро-
вић (СНС), директор Опште болнице, 
представио је резултате рада новог ме-
наџмента представницима Министарства 
здравља. Чланови СНС делили су паке-
тиће за децу из социјално угрожених по-
родица у пиротским селима, а средства су 
била обезбеђена добровољним прилози-
ма напредњака.
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15. Сјеница
Поносни на свог спортисту

Наш млади члан, скијаш Миланко 
Петровић, освојио је две златне и једну 
бронзану медаљу на 26. Зимским свет-
ским универзитетским играма, у италијан-
ској провинцији Трентино, које су прве 
медаље у историји овог спорта у Србији. 
Међу најзаслужнијим за његов успех јесте 
изузетни тренер, Тихомир Милосављевић, 
и сјенички клуб „Лавина“. Петровића су 
дочекали грађани Сјенице, а након тога је 
у просторијама СНС организован пријем.

16. Мајданпек
Нови пројекти

Одржане су две седнице ОО СНС Мај-
данпек, на којима се разговарало о учинку 
свих чланова. Одлучено је да се повуче 
„црвена линија“ и  да се не чине уступци 
коалиционим партнерима ван потписа-
ног споразума. Успешно је решен више-
годишњи проблем даљинског грејања. 
Општину Мајданпек посетила је делега-
ција из бугарске Општине Димово, у окви-
ру сарадње на прекограничном пројекту 
„Иновација и рехабилитација система за 
водоснадбевање“, подржаном од стра-
не ЕУ. Председник Општине Мајданпек, 
Дејан Вагнер, у Софији је потписао и уго-
вор о реализацији пројекта „Аrheology in 
Majdanpek and Dimovo – new attraction 
to tourists “, који је, такође, подржан 
од стране ЕУ, кроз прекогранични про-
грам са Бугарском, вредан 700.000 евра. 
Настављено је са акцијом „Дан отворених 
врата“, када председник Општине, сваког 
четвртка, прима грађане. Започета је реа-
лизација пројекта „Наш новац гради наше 
место“, који је финансијски подржала не-
мачка владина организација ГИЗ. Одбор-
ници СО Мајданпек усвојили су буџет за 
2014, којим је предвиђена рестриктивна 
политика и смањење јавне потрошње, док 
су повећана средства за инвестиције.

17. Аранђеловац
За безбедан и сигуран град

У сарадњи са локалном самоуправом 
и  Црвеним крстом, полицијска станица 
започела је пројекат „Безбедан и сигу-
ран Аранђеловац“, са циљем  подизања 
безбедносне свести грађана и превенције 
крађа. Општина је организовала пријем 
за 154 студента, који ће од 2014. добија-
ти стипендију. Додељена су решења за 
пољопривредне субвенције, а Општина 

је издвојила више од 12 милиона динара. 
Били смо домаћини завршног округлог 
стола и међуминистарске групе Сталне 
конференције градова и општина, на којој 
је потписана Повеља о сарадњи у области 
унапређења друштвених делатности на 
локалном нивоу. Канцеларија за младе 
обезбедила је новогодишњу екскурзију у 
грчкој Лептокарији, за 15 ученика аранђе-
ловачких средњих школа. Одржана је 
мини лига „Волим Аранђеловац“, коју су 
финансирали и организовали Општина 
Аранђеловац и компанија „Књаз Милош“. 
Организован је пријем за најбоље аранђе-
ловачке спортске раднике, међу којима су 
били и рукометашица, Сања Рајовић, и се-
лектор Женске рукометне репрезентације 
Србије, Саша Бошковић.

18. Бачка Паланка
Разговор са министром

Делегација Бачке Паланке, коју је пред-
водио Александар Ђедовац, председеник 
Општине, била је у радној посети мини-
стру привреде Саши Радуловићу. Разго-
варало се о реструктуирању предузећа 
„Мајевица“, а привредници су инсистира-
ли на одговорима да ли „Мајевица“ може 
да настави са уговорима које је потписала 
са добављачима и купцима. Како је одго-
вор министра Радуловића био потврдан, 
сматрамо да је наша посета била успешна, 
а утисак нам је да ће држава помоћи да 
„Мајевица“ стане на ноге. ОО СНС Бачка 
Паланка организовао је панел дискусију 
„Како видимо једна другу?“, на којој је 
гост била државна секретарка, Стана Бо-
жовић. Учеснице су биле Ксенија Ћосић, 
Ранка Купусинац, Мирјана Пејак, Моња 
Кубуровић, Бојана Ковачевић и Здравка 
Миленковић. У МЗ Стари град одржани су 
избори за једно место у Савету МЗ. Изаш-
ло је 100 бирача, од којих је 99 гласало за 
нашег кандидата, Мирослава Бељанског.

19. Велика Плана
Центар српске војне индустрије

Од ЕУ добијена је највећа појединачна 
инвестиција у историји наше Општине, 
вредна више од 10 милиона евра. Најмо-
дернија фабрика воде градиће се у Тр-
новчу и требало би да буде завршена до 
краја 2014, када ће мештани Општине, од 
Лозовика на северу, до Марковца на југу, 
добити здраву воду. Отварањем фабри-
ке „Југо-импорт СДПР“, Радне јединице 
„Морава“ у Великој Плани, наша Општина 
постаје центар српске војне индустрије, 
која ће запослити велики број људи. 
Исправљена је грешка претходне владе 
и њихове накарадне реформе правосуђа, 
тако да се од 1. јануара враћа Основни 
суд. Урађена је ревитализација пољских 
путева у Лозовику и Бресју, захваљујући 
Министарству пољопривреде. Усвојен је 
буџет за наредну годину.

20. Зрењанин
Дарови за Штрпце и Грачаницу

У оквиру братимљења градова и општи-
на са КиМ, са градовима и општинама из 
централне Србије, коју је покренула Кан-
целарија за КиМ, представници Града 
Зрењанина, функционери и одборници 

СГ и представници медија, предвођени 
градоначелником, Иваном Бошњаком, 
боравили су у посети општинама Штрпце 
и Грачаница. Мештанима Штрпца уручи-
ли смо пакете хуманитарне помоћи, које 
су обезбедили Индустрија уља “Дија-
мант”, компаније „Дон Дон“, „ББ Трејд“ 
и „Гомекс“, као и Апотека Зрењанин. 
Градска народна библиотека поклонила 
је 101 књигу за Дом културе у Штрпцу, а 
књиге су уручили глумци зрењанинског 
НП „Тоша Јовановић“, који су одигра-
ли и представу „Црвенкапа“. Делегација 
Зрењанина посетила је Газиместан и ма-
настир Грачаницу, где смо монахињама 
уручили 7.000 садница живе ограде, дар 
ЈКП „Чистоћа и зеленило“. Организовали 
смо акцију добровољног давања крви и 
потписивања донорских картица, одазва-
ло се много људи, међу којима и студенти 
Техничког факултета „Михајло Пупин“ из 
Зрењанина, и градоначелник, мр Иван Бо-
шњак.

21. Врање
Трибина у Врањској Бањи

У Врањској Бањи одржана је трибина на 
којој је учествовао и Драган Николић, на-
родни посланик СНС. Говорило се о подр-
шци председнику Странке, Александру 
Вучићу, и његовој бескомпромисној бор-
би против криминала и корупције, тајкуна 
и њихових заштитника, али и о отварању 
нових радних места у Врању.

22. Инђија
Подељено 15.000 летака

Активисти ОО СНС Инђија поделили су 
15.000 летака, на којима смо указали на 
политичку ситуацију у граду, који је упро-
пастила дугогодишња владавина ДС. На 
летку смо се осврнули и на неостварене 
инфраструктурне пројекате, као и на то 
да Општина нема стратешки план развоја 
и да је у врху сремских општина по броју 
незапослених (29 одсто).

23. Пећинци
Велики мотивациони скуп

На великом мотивационом скупу, у Кул-
турном центру, више од 300 представни-
ка свих месних организација пећиначке 
општине, још једном су потврдили снагу 
и јединство Странке, и чврсту решеност 
да на предстојећим ванредним локалним 
изборима освоје апсолутну већину. Члан 
ИО СНС, Душан Адамовић, рекао је да 
СНС сада има рејтинг од 50 одсто, а да 
на изборима у Пећинцима мора бити 60 
одсто, што је пропраћено бурним апла-
узом. Председник Привременог органа 
Општине Пећинци, Сава Чојчић, рекао 
је да су у Странку добродошли сви који 
желе да подрже њене циљеве и да „нема 
више мојих и твојих, сада смо сви наши и 
идемо напред“. Громогласним аплаузом 
пропраћен је и говор члана ИО, Милана 

Скијаш Миланко Петровић 
донео је медаље у Сјеницу

Мотивациони скуп у Пећинцима
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Стевановића, који је, цитирајући Алексан-
дра Вучића, рекао: „И немојте да бринете 
ако почне рејтинг да нам пада, битно је да 
Србији рејтинг расте“.

24. Власотинце
Пакетићи за децу са посебним пот-
ребама

Општински одбор СНС Власотинца 
укључио се у новогодишњи вашар, који 
је организовао власотиначки Центар за 
социјални рад. Поделили смо 25 нового-
дишњих пакетића деци са посебним пот-
ребама.

25. Рума
Ускоро производна хала

У Општини Рума на власт су дошли чла-
нови СНС. У складу са најављеним проме-
нама, ново руководство подржало је Ела-
борат о оправданости отуђења грађевин-
ског земљишта без накнаде, у радној зони 
„Румска петља”, у корист „Еверст Про-
дакшн доо Нови Сад”. Реч је о кинеско-
данској компанији, која жели да изгради 
производну халу од око 11.500 квадрата, 
и уложи око девет милиона евра у опре-
му и изградњу, што ће Општини до 2017. 
донети око 620.000 евра. Усвојена је и 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
стипендирању студената. Општина Рума 
ће стипендирати 100 студената, са 6.100 
динара, током 10 месеци.

Божићне и новогодишње прославе
На Бадње вече, у сарадњи са свештен-

ством српских православних храмова у 
Руми, организовали смо паљење бадњака 
на Градском тргу, уз пригодан културно-
уметнички програм. На истом месту, 11. 
јануара, поделили смо грађанима ново-
годишње поклоне, а затим смо заједно 
дочекали и Нову годину по јулијанском 
календару. Госте су забављали тамбура-
ши ХКПД „Матија Губец“, састав „Момо и 
Додир“ и Снежана Бабић. Тачно у поноћ, 
свештеници СПЦ служили су молебан за 
добробит грађана, а председник СО Рума, 
др Александар Мартиновић, пожелео им 
је срећну и успешну 2014. годину.

26. Ниш - Палилула
Пакетићи за Српску нову годину

ОО СНС Палилула у Нишу поделио је, 
12. јануара, пакетиће за децу из социјал-
но угрожених породица са територије 
Општине. У просторијама ОО СНС окупио 
се велики број малишана, са родитељима. 
„Срце ми је пуно, јер видим да су данас 
овде малишани од пет-шест месеци, до 
десет година. Даће Бог да сваке године 

имамо све више деце“, рекао је Бобан Џу-
нић, председник Градске општине Пали-
лула. 

27. Голубац
Декларација против ГМО

У организцији Црквене општине Голу-
бац и свештеника Мирослава Милоше-
вића, уз несебичну помоћ и подршку ОО 
СНС Голубац, прослављено је Бадње вече 
у порти голубачке цркве. Организована је 
церемонија паљења бадњака, послужива-
ни су риба, суво воће, пиће, а свечаност 
је увеличао ватромет. На предлог одбор-
ника СНС из Голупца, СО Голубац једно-
гласно је изгласала декларацију којом се 
забрањује узгој, прерада и продаја ГМО. 

28. Бачка Топола
Победа на изборима за Савете МЗ

У Општини Бачка Топола, 1. децембра, 
одржани су избори за Савете МЗ. У МЗ 
Панонија, Криваја, Мали Београд и Ка-
рађорђево, СНС самостално је формирала 
власт и изабрала председнике. У МЗ Бачка 
Топола СНС је на другом месту, иза СВМ, 
са којима је формирала већину и добила 
место председника. У просторијама МЗ 
Панонија, у организацији СНС, први пут је 
организована подела новогодишњих па-
кетића свој деци узраста до 11 година. 

29. Ново Брдо
СНС доводи зубара

ОО СНС Ново Брдо усмерава актив-
ности на решавање проблема од витал-
ног значаја за грађане. Једногласно смо 
одлучили да се покрене иницијатива за 
стварање услова за рад стоматолошке ор-
динације, при Здравственој амбуланти у 
Прековцу. Било би добро када би, макар 
два дана у недељи, стоматолог пружао 
услуге грађанима, нарочито предшкол-
ској и школској деци. 

30. Параћин
Вече с одборницима

Током децембра, ОО СНС Параћин 
учланио је више од 200 нових чланова, 
од којих је скоро четвртина са високим 
образовањем. Уочи Нове године, одр-
жали смо конференцију за новинаре, на 
којој смо, поред резултата и планова, 
представили и нове чланове. Одборнич-
ка група СНС разговарала је са грађани-
ма градских МЗ. Током акције „Вече са 
одборницима“, говорило се о недоста-
цима у функционисању локалне власти 
у конкретној МЗ, и предлозима како да 
се побољшају услови. У време Божићних 
празника, чланице Женске мреже СНС 
обишле су социјално најугроженије по-
родице и поделиле прикупљену помоћ. 
Са Удружењем дистрофичара, организо-
вана је заједничка радионица на изради 
новогодишњих и божићних украса.

31. Шид
Добро дело за комшије

Општинско веће Општине Шид и пред-
седник Општине, Никола Васић, одобри-
ли су захтев Мишколци Карла из Шида, 
за покривање трошкова прикључења 
струје на породичној кући. Карлу, Ивани 
и њиховој беби уручено је решење о одо-
брењу средстава за прикључење на елек-

тодистрибутивну мрежу, као и пакет за 
новорођенче. Савет за омладину ОО СНС 
поделио је новогодишње поклоне деци 
чланова и симпатизера Странке. 

32. Баточина
Прикупљање чланарине

Током децембра, ОО СНС Баточина рад 
је усмерио на прикупљање чланарина и 
припрему за седницу СО. Прикупљено је 
100 одсто чланарине, а чланству је по-
дељен „СНС Информатор“.

33. Клокот
Заклетва на свечаној седници

Нови градоначелник Клокота, на-
предњак Срећко Спасић, и одборници 
СО Клокот, положили су заклетву, након 
завршетка свечане седнице СО Клокот - 
Врбовац , 27. децембра. Истог дана извр-
шена је и примопредаја дужности и одмах 
се кренуло са радом.

34. Лајковац
Комунално предузеће у плусу

Комунално предузеће, које је у ингерен-
цији напредњака, завршило 2013. са по-
зитивним резултатом. Дугови, као после-
дица пословања из претходних година, 
углавном за судске трошкове и исплату 
добављача, већином су намирени, појача-
на је контрола потрошње и санација губи-
така воде, тако да наплата потраживања, 
и поред поскупљења, даје резултате. Из-
мирена су велика дуговања затеченог ми-
нуса од око 60 милиона динара, остало је 
још неколико неоправданих аванса према 
дирекцији, а остали дужници углавном су 
измирени. Рачуни за смеће  плаћају се до 
скоро 97 одсто, а вода око 70 одсто. Гу-
битке у мрежи који су ишли и до 70 од-
сто до априла, свели смо на 51 одсто, и 
то реконструкцијом мреже, откривањем 
кварова и брзим поправкама, заменама 
неисправних водомера, опомињањем 
потрошача. Општина је за набавку канти 
и контејнера донирала пола милиона ди-
нара, а за исту суму предузеће је набави-
ло заштитне ограде око контејнера на 11 
локација. Опрема и камиони градске чис-
тоће, пред ову зимску сезону, припремље-
ни су на време.

35. Житиште
Буџет по мери грађана

У СО Житиште усвојен је буџет за 
2014, који је први пут, после много годи-
на, рађен плански и доноси новине. По 
први пут у припреми буџета учествовале 
су све МЗ, чије су потребе предвиђене у 
буџету. ОО СНС Житиште организовао је 
коктел поводом новогодишњих и божић-
них празника, као и поделу промотивног, 
страначког материјала.

36. Бечеј
Брендирање службених возила

Председник Општине Бечеј, Вук Радоје-
вић, на иницијативу Бечејског удружења 
младих, спровео је акцију брендирања 
општинских службених возила, како би 
се предупредило њихово коришћење у 
приватне сврхе, што је раније била честа 
пракса. У складу са политиком Министар-
ства правде о отварању више судских је-
диница, Основни суд у Бечеју почео је са 

Пакетићи за децу Власотинца
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радом од 1. јануара. За Бадњи дан поде-
лили смо пакетиће деци из социјално уг-
рожених породица, породица које имају 
само једног запосленог и породица рат-
них војних инвалида. Компанија за дора-
ду семена „КWС“ почела је са изградњом 
фабрике, што је инвестиција какве у Бе-
чеју није било 30 година. Четрдесетак 
студената из Бечеја, припадника Локалне 
академске мреже (ЛАМ), разговарало је 6. 
јануара са председником Општине, Вуком 
Радојевићем, о њиховим очекивањима, 
враћању у Бечеј и запошљавању након 
завршетка академских студија. За осна-
живање ЛАМ-а, Општина ће у 2014. из-
двојити 200.000 динара, а стипендираће 
и 30 нових студената. 

37. Ваљево
Посета амбасадора осам арапских 
земаља

Повереништво СНС у Ваљеву организо-
вало је једнодневни радни боравак страних 
амбасадора из осам арапских земаља, који 
су најпре обишли производни погон ХК 
„Крушик“, а потом и Истраживачку стани-
цу „Петница“. Начелно је договорена даља 
сарадња са некадашњим ваљевским гиган-
том, који је протеклих година извозио вој-
ну опрему претежно арапским државама. 
Трасиран је и будући економски оквир за 
развој пољопривредног сектора у Западној 
Србији. Личним ангажовањем помоћника 
градоначелника, Радоице Ристића (СНС), 
задуженог за социјална питања, покрену-
та је акција прикупљања обуће и одеће. За 
кратко време до врха  је напуњен магацин 
НВО „Каритас“. Повереништво СНС испо-
словало је да се 1,3 милиона динара буџет-
ских пара определи за куповину огрева 
намењеног најсиромашнијим породицама. 
Тиме је за 160 домаћинстава обезбеђено 
по 8.000 динара, како би свако од њих на-
бавило макар по два кубика дрва. На место 
начелника Школске управе у Ваљеву име-
нована је др Зорица Јоцић, одборница СНС, 
која је ову испоставу Министарства просве-
те својевремено и учинила респектабилном 
широм региона. На место првог човека 
Колубарског округа именован је Владимир 
Петровић, дипл.инж. саобраћаја. 

38. Трстеник
Безбедност у саобраћају

Форум омладине ОО СНС Трстеник 
организовао је предавање „Безбедност 
у саобраћају и прва помоћ“, а предавачи 
су били др Зоран Илић и Младен Томић, 
дипл. инж. саобраћаја. Форум омладине 
желео је да у зимским данима, када су оте-
жани услови за вожњу, укаже грађанима 
колико је важно водити рачуна о безбед-
ности. Уз финансијску подршку ОО СНС 
Трстеник, а у организацији Форума жена 
и Форума младих, организована је подела 
пакетића за децу са територије Општине. 

39. Црна Трава
Помоћ за дечака

ОО СНС Црна Трава подржао је ини-
цијативу ОО Црвени крст за прикупљање 
помоћи за тешко оболелог Данијела Ра-
дојичића из Јабуковика, коме је неопход-
но лечење у Београду. 

40. Стара Пазова
Спорска хала, вртић, санација пу-
тева

Највише пажње поклањамо инфраструк-
турним пројектима, плановима за 2014. и 

залагању за даље смањење незапосле-
ности. Акценат стављамо на изградњу 
спортске хале у Голубинцима, вртића у 
Белегишу, почетак радова на изградњи 
канализационе мреже на целој терито-
рији Општине, почетак изградње водово-
дне мреже у Војки, изградњу и уређење 
центра Нове Пазове, изградњу петље на 
аутопуту Е 75 (надвожњак на путу Нова 
Пазова-Стари Бановци), измештање свих 
аутобуских стајалишта у Новим и Старим 
Бановцима, санацији путног правца Стари 
Бановци – Стара Пазова.

41. Сремска Митровица
Новогодишњи поклони

Чланови Савета МЗ Центар и Матија 
Хуђи посетили су Дневни боравак за 

особе са посебним потребама, Школе за 
основно и средње образовање „Радивоје 
Поповић“, и поделили им новогодишње 
поклоне. Свим члановима ГО СНС уруче-
ни су рекламни пакети са роковницима, 
календари, упаљачи и оловке са логом 
СНС, као и коалиционим партнерима са 
листе за локалне изборе. Подељено је око 
12.000 комада рекламног материјала, а 
логистику, поводом набавке, плаћања и 
дистрибуције, обезбедио је повереник ГО, 
Милан Ковачевић, са сарадницима. Поде-
лили смо више од 400 новогодишњих па-
кетића. Током даривања бадњака грађа-
нима, четврту годину за редом, делили 
смо и џепне календаре са логом СНС. 
Градска управа за здравство, социјалну 
заштиту и заштиту животне средине по-
делила је више од 1.000 пакетића.

42. Нови Сад
Млади СНС испред Бановине

Млади СНС, који су се окупили испред 
Бановине из свих крајева Војводине, по-
ручили су Бојану Пајтићу да грађани више 
не желе ни њега, а ни штеточинску поли-
тику ДС, што су показали на изборима у 
Србобрану, Зрењанину, Ковину, Врбасу 
и Оџацима, као и на изборима за Савете 
МЗ у многим местима, а посебно у Новом 
Саду. Поред тога што је ДС изгубила ле-
гитимитет, након одлуке Уставног суда, 
изгубила је и легалитет да влада Војводи-
ном, јер је покрајинска Влада изабрана на 
основу противуставног Статута. ГО СНС 
поделио је више од 200 пакетића деци из 
социјално угрожених породица. Чланови 
Планинарског клуба „Маратонац“ из Но-
вог Сада (Соња Хорват, Мирјана Михуц, 
Ладислав Кинка и вођа експедиције, Ми-
лојко Павловић, иначе члан СНС, који је 
извршни директор ЈКП „Градско зеле-
нило“), од 25. септембра до 10. октобра 
боравили су у Мароку, на планинском 
масиву Атлас. Циљ експедиције био је 
освајање највишег врха Северне Африке – 
Џабал Тубкала, на 4.167 метара. Ту висину 
досегао је Павловић, 2. новембра, када су 
се на крову Северне Африке завијориле 
заставе Србије, Новог Сада и СНС.

43. Бољевац
Даруј одећу за туђу срећу

ОО СНС Бољевац одржао је редовне 
седнице, прикупљали смо стару одећу 
и обућу у акцији „Даруј одећу за туђу 
срећу“. Гардеробу и обућу поделили смо 
социјално угроженим суграђанима, а ак-
цију је испратила „Бест“ телевизија. Чла-
нови ОО СНС упознати су са одлуком 
Председништва Странке о изласку из ло-
калне  власти. На крају месеца, организо-
вано је дружење чланова Странке. 

44. Чајетина
И ДРИ указује на бројне неправил-
ности

Извештај ДРИ, којим је контролисан за-
вршни рачун буџета Општине Чајетина за 
2012, доказао је мноштво неправилности 
и незаконитости, на које је ОО СНС Чаје-
тина непрестано упозоравао. Општина је 
запослила на неодређено време 10, а на 
одређено 41 лице више од законом про-
писаног максималног броја запсолених. 
Општина је евидентирала расходе и из-
датке од 29.134.000 динара, без валидне 
рачуноводствене документације. Евиден-
тирала је и расходе од 100.562.000 дина-
ра, а правни основ за њихово извршење 
није у складу са законом. Евидентирала 
је и издатке за набавку пословне зграде 
ЈКП „Златибор“од 55.973.000 динара, на 
основу одлуке о прибављању непокрет-
ности у својину непосредном погодбом, 
и закључила предуговор на основу кога 
је издала менице за обезбеђење плаћања, 
иако је главни уговор основ за остварење 
правног посла. Општина је дала једно-
кратну помоћ од 8.959.000 динара на ос-
нову акта председника Општине, уместо 
Центра за социјални рад. Службеник који 
је радио на пословима јавних набавки 

Застава СНС на крову Африке

Планови за 2014 годину: Небојша 
Стефановић и Ђорђе Радиновић

Активисти ГО на подели пакетића
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није имао сертификат. Општина је извр-
шила набавку добара, радова и услуга 
без поступка јавне набавке у износу од 
76.826.000 динара. Покренула је посту-
пак јавне набавке у отвореном и прегова-
рачком поступку, без јавног објављивања, 
за набавку и уградњу опреме за успињачу 
са међустаницом, за коју није имала пла-
нирана средства, и закључила уговор о 
набавци добара у вредности 11.247.000 
евра, за која нису обезбеђена средства у 
буџету, која доспевају на наплату у првој 
години. 

45. Деспотовац
Ограђене школе

У центру Деспотовца, средствима ло-
калне самоуправе обезбеђено је клиза-
лиште за омладину, које ће грађанима 
стајати на распалагању током зимских ме-
сеци. Између Деспотовца и села Велики 
Поповић асфалтирана је деоница пута од 
1.100 метара. Техничка и основна школа 
обезбеђене су постављањем нових огра-
да. Амбуланте у местима Сењски Рудник и 
Плажане, захваљујући донаторима, доби-
ле су нове ЕКГ уређаје. Општина је, упркос 
финансијским проблемима и наслеђеним  
дуговима, успела да помогне и спортска 
друштва. У месту Стењевац урађена је 
фудбалска свлачионица са прилазним пу-
тем .

46. Кладово
Добровољно давање крви

Чланови ОО СНС Кладово организо-
вали су добровољну акцију давања крви. 
После примопредаје дужности у Саве-
ту МЗ, разговарали смо са грађанима о 
проблемима који их муче. Почели смо 
да уређујемо просторије при МЗ, центар 
села, поставили смо бандере за улично 
осветљење, омогућили омладини да ко-
ристи просторије и уредили просторије 
ФК. Подршку су нам пружили и представ-
ници ОО СНС Кладово, председник Бобан 
Гордић, Анђелко Думељић и одборник 
Драган Будујкић.

47. Сокобања
Против буџета

Напредњаци су на изборима за члано-
ве Савета МЗ, одржаних у децембру 2013, 
постигли завидне резултате. У девет МЗ 
имамо председнике, укључујући и МЗ Со-
кобања, која има половину бирачког тела 
на територији Општине. Одборничка 
група СНС у Сокобањи била је против ус-
вајања буџета и повећања цене комунал-
них услуга, јер је непотребно да грађани 
додатно плаћају да би странке на власти 
запошљавале своје чланове. ОО СНС Со-
кобања, као и претходних година, поде-
лио је новогодишње пакетиће деци са 
посебним потребама.

48. Нова Црња
Нелегално преузимање власти

Одборници СПС, ДС и СВМ, на челу са 
Пером Миланковим (који се брани са сло-
боде због више кривичних пријава), орга-
низовали су нелегалну седницу СО Нова 
Црња, 27. децембра, ушли у малу салу 
Општине, без питања и обавештавања 
осталих одборника СНС, ПУПС и УРС, и 

без председника СО, секретара, записни-
чара, самовољно организовали састанак 
на којем су донели одлуку о смени легал-
ног председника СО Нова Црња, Драгана 
Топића, и уместо њега поставили Ранка 
Брборића из СПС. Понудили су предсе-
дници Општине, Даници Стричевић, да се 
помири са овом одлуком, али је она није 
прихватила, и остала је одлучна да по-
штује легалне одлуке СО Нова Црња. Зато 
су, уместо ње, за председника Општине 
поставили Перу Миланкова, човека који 
је ухапшен због примања мита и других 
дела. 

49. Ниш
Шампион локалног развоја

Град Ниш изабран је за Шампиона ло-
калног развоја, у категорији „реформа ад-
министрације“, на конкурсу који су покре-
нули НАЛЕД и РТС. Награду је, у име Гра-
да, примио градоначелник, проф. др Зоран 
Перишић. На конкурс је стигла 31 пријава, 
а комисија је одлучивала ко је, применом 
нових модела и приступа у раду, значај-
но унапредио квалитет живота у локалној 
заједници, подигао ниво услуга, привукао 
инвестиције, успоставио сарадњу са при-
вредом, подстакао предузетништво и раз-
вој економије. „Свесни смо да је реформа 
локалне администрације мукотрпан и 
обиман посао, где се често, поред про-
мене устаљене праксе и прописа, морају 
мењати и дубоко укорењена схватања о 
тромости овдашње бирократије. Град Ниш 
први је у Србији основао Центар за изда-
вање дозвола, чиме смо, верујем, постали 
прави пример другим управама, како убр-
зати уобичајено споре процедуре“, рекао 
је градоначелник Перишић.

50. Опово
Подела СНС шоља

ОО СНС Опову организовао је акцију 
„Отворена врата“, где су народни по-
сланик Жељко Сушец и начелник Јуж-
нобанатског округа, мр Зоран Тасић, од-
говарали на питања грађана. Састанци 
су одржани у МО у Сакулама и Опову, 
а разговарало се о политичкој ситуацији 
на локалу и у Републици, и о плановима 
за 2014. Уз функционере ОО, састан-
цима је присуствовало више десетина 
чланова Странке. Омладина Странке, у 
сарадњи са ОО СНС Опово, организо-
вала је претпразничну акцију „Уз Вас и 
када нису избори“, где су омладинци, од 
врата до врата, делили шоље са логом 
Странке и честитали празнике. 

51. Нови Пазар
Нови председник ГО

За вршиоца дужности председника ГО 
СНС Нови Пазар именован је Никола Јо-
ловић, заменик градоначелника. Он је 
обећао да ће се, заједно са колегама из 
СНС, залагати за бољи стандард грађана, 
радна места, нормалнији и бољи живот. 
„Трудићемо се да побољшамо финан-
сијски моменат, јер само тако можемо да 
унапредимо инфраструктуру у сеоским 
срединама и побољшамо водоснабде-
вање”, рекао је Јоловић, и нагласио да је, 
од јануара 2013, градска управа Новог 

Пазара била у блокади, због принудне 
наплате 320 милиона динара, али да је 
нађен начин да се ситуација превазиђе. 

52. Смедеревска Паланка
Попуњавање ударних рупа

Активисти ОО СНС Смедеревска Па-
ланка учествовали су у свим страначким 
акцијама на терену. На иницијативу Зо-
рана Радомировића, потпредседника МО 
Глибовац, ОО СНС попуњаване су удар-
не рупе на Цекић брду. Активисти СНС, 
суочени са ситуацијом да председник 
Општине (ДС) држи обећање да никада 
неће асфалтирати део пута у свом родном 
селу, јер у њему нема подршку, прикупи-
ли су средства и самостално извели радо-
ве. Уручили смо новогодишње пакетиће 
деци која користе услуге Дневног боравка 
„Пуж“. 

53. Трговиште
Колектор за пречишћавање отпад-
них вода

Радило се на изградњи колектора за 
пречишћавање отпадних вода, вредног 
више од 35 милиона  динара, са којим ће 
Општина добити статус општине са најпо-
вољнијом животном средином. Трговиште 
је за сада једина општина у региону која 
има изграђен овакав колектор, а пред-
седник Општине, Ненад Крстић, успео је 
да обезбеди средства од страних дона-
тора. Набављени су и нови контејнери и 
унапређене су комуналне услуге.

54. Ариље
Асфалтиран пут у Жировњу

У МЗ Трешњевица, у засеоку Жировањ, 
асфалтирано је 1.215 метара пута, који је 
претходна власт оставила недовршеног, 
када је извођач одустао од даљих радова, 
због неплаћања рачуна. Тек недавно, уз 
велико ангажовање одбора МЗ, мештана 
и општинске власти, прикупљена су сред-
ства да се рачун МЗ одблокира и заврши 
градња пута. Председник Општине, Зо-
ранТодоровић, рекао је да су недавно за-
вршени и радови у Бјелуши, а да су у току  
у улици Милоша Глишића, као и то да ће  
на пролеће бити нових инвестиција.

55. ћићевац
Хуманитарна изложба слика

У просторијама ОО СНС Ћићевац, у са-
радњи са ликовним уметницима Гораном 
Ћеличанином и Зораном Анђелковићем, 

Изложба у просторијама 
ОО СНС Ћићевац
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отворена је хуманитарна, продајна из-
ложба слика. Део прихода од продаје 
биће употребљен за помоћ социјално 
угроженим породицама. Представници 
ОО СНС Ћићевац обишли су породицу 
Гвозденовић у Мојсињу, и уручили пакет 
хране и кућне хемије. За овом акцијом 
указала се потреба, након разговора са 
нашим члановима из МО Трубарево, а 
средства су прикупљена добровољним 
прилогом чланова СНС.  

56. Горњи Милановац
Велики послови и велике уштеде

Божидар Вучетић (СНС), директор ЈП 
за изградњу Општине Горњи Милановац, 
каже да је укупан проценат реализације 
програма пословања у 2013. био 80 од-
сто, а да је остварена уштеда од скоро 
12 милиона динара. УО Филмског центра 
Србије доделио је Културном центру у 
Г.Милановцу више од три милиона дина-
ра за осавремењавање и развој биоскопа. 
Уговор је потписао директор Културног 
центра, Драган Арсић (СНС). Председни-
ца СО Горњи Милановац, Јадранка Доста-
нић (СНС), каже да је од њеног ступања 
на место председника СО одржано седам 
седница, да је донет велики број одлука, 
израђен је нови Пословник о раду и уки-
нута летња пауза. Одборници су имали 
две хуманитарне акције, као и одлазак на 
семинар у Врњачку Бању и на сајам тури-
зма у Новом Саду.

57. Медвеђа
Учини нешто за своје село

ОО СНС Медвеђе покренуо је акцију 
„Учини нешто за своје село“. На терито-
рији Општине има више од 40 села, која су 
готово опустела. Овде већ 15 година није 
отворено ниједно производно радно ме-
сто, а инфраструктура је разорена. Путеви 
се обнављају да би се, преко ових посло-
ва, обогатили људи из власти и неколико 
приватних предузећа. Зато активисти ОО 
СНС пописују сеоска подручја у којима 
је потребна хитна акција, пре свега кроз 
програме у области воћарства, сточар-
ства и турузма. Планирамо да затражимо 
помоћ преседника Вучића, и надлежних 
министарстава, мимо садашњег општин-
ског руководства, како бисмо спречили 
нестајање Општине. Први пут је у извр-
шена ревизија финансијских извештаја за-
вршног рачуна за 2012. и налаз је крајње 
забрињавајућ, а сумњамо да су се озбиљ-
не махинација наставиле у 2013. и 2014. 

58. Сурдулица
Божићни пакетићи

У страначким просторијама, подели-
ли смо 50 божићних пакетића најугро-

женијој деци са територије Општине, по 
списковима које су правили председници 
и повереници МО.

59. Темерин
Турнир у стоном тенису

У спортској хали, у организацији ОО 
СНС Темерин, одржан је турнир у стоном 
тенису, уз учешће стонотенисера из лока-
ног клуба и аматера, чланова СНС. Такми-
чење је организовао Имре Пете (СНС), 
тренер стонотенисерског клуба у Теме-
рину. У Дому омладине организовали смо 
коктел поводом новогодишњих и божић-
них празника, уз учешће око 200 чланова 
Странке, представника културног и јавног 
живота Општине, удружења грађана, при-
вредника, локалних политичких сранака и 
Милоша Срећковића, члана ИО СНС.

60. Лозница
Поклони за децу

Надзорни одбор ХТП „Бања Ковиљача“ 
именовао је Животу Исаковић, еконо-
мисту из Лознице, за извршног директо-
ра. Претходно руководство нагомилало 
више од 100 милиона динара дуга, а већи-
на објеката је у катастрофалном стању. 
Фрапантно је што ХТП „Бања Ковиљача“ 
није укњижила имовину од 1975. године. 
Чланови Савета за популацију, бригу о 
деци и социјална питања, и чланови ГО 
СНС Лозница посетили су Снежану То-
доровић, самохрану мајку петоро деце у 
Горњој Борини, и поделили пакетиће и 
књиге, на иницијативу председника МЗ 
Горња Борина, Недељка Максића. До-
натори су били Милован Михаиловић и 
Драгослав Николић. Чланови Савета, др 
Бранко Димитријевић и Милица Јанковић, 
мерили су мештанима крвни притисак и 
шећер у крви. Чланови Савета посетили 
су и Дечије одељење Опште болнице „Др 
Миленко Марин“ и поделили пакетиће 
болесним малишанима. 

61. Крушевац 
Помоћ Ужицу

Положајник на Божић у Градској кући 
Крушевца био је Мане Баришић, једно-
годишњи син др Драгане Баришић, неу-

ропсихијатра, одборнице и председнице 
Савета за родну равноправност и Савета 
за здравствену заштиту СГ Крушевца. ГО 
СНС Крушевац, са Саветом за омладину 
ГО, организовао је традиционалну поделу 
бадњака Крушевљанима. Након договора 
министра одбране Родића и градоначе-
лника Гашића, мештанима Ужица упућена 
је помоћ, у циљу лакшег превазилажења 
проблема у снабдевању здравом, пијаћом 
водом. Градоначелник Гашић, у сарадњи 
са ЈКП „Водовод“, обезбедио је два шлепе-
ра са око 50.000 литара воде (у балонима 
од по пет литара) и 10 мањих цистерни са 
водом. За пацијенте на Дечијем одељењу 
болнице у Ужицу припрема се још један 
шлепер пијаће воде, у боцама од пола 
литра. Вода је донација предузећа „Брз-
мин“, које се бави флаширањем, власника 
Зорана Костића. У клубу СНС одржана је 
трибина „Економија знања“, на којој су 
предавачи били др Маријана Гавриловић, 
др Бојан Милосављевић и Зоран Томић.

62. Јагодина
Основа Унија жена

Поводом почетка рада иницијативног од-
бора Уније жена ГО СНС Јагодина, одржано 
је предавање „Промоција здравља жена и 
рано откривање рака дојке“, које је одржала 
др Душица Банковић Лазаревић, члан Саве-
та за здравство ГО СНС. Присутнима су се 
обратили и Небојша Татомир, повереник 
ГО, и Весна Ђорђевић, председник иниција-
тивног одбора Уније жена.

63. Костолац 
Напред са новим људима

На локалним изборима у Костолцу, 
СНС освојила је 11, од 21 мандата, и доби-
ла већину у локалном парламенту, после 
вишедеценијске владавине СПС. Наша 
листа састављена је углавном од младих 
људи, који су вољни да се боре за динами-
чан град будућности, и угледних, неком-
промитованих особа познатих у локалној 
заједници. Ангажман министарке енер-
гетике, Зоране Михајловић, на решавању 
проблема издвојених предузећа и наших 
суграђана, којима је претио отказ, оста-
вио је дубок утисак на Костолчане. Сада 
настављамо где смо стали у кампањи.

64. Ковачица
Напредњачко прозорче и хуманост

ОО СНС Ковачица реорганизовао је 
МО у Падини, а за повереника је имено-
ван Златко Шимак, дипл. правник. Осуди-
ли смо активности ДС у виду сакупљања 
потписа да се ухапшени бивши председ-
ник Општине, Мирослав Кришан, пусти да 
се брани са слободе. МО СНС у Дебеља-
чи помаже младима и сваког децембра 
уступа рукометашима „Спартака“ своју 
просторију да у њој прославе завршетак 

Напредњаци Крушевца делили су бадњаке и „СНС Информаторе“

Радост за најмлађе 
у Сурдулици

Братислав Гашић са 
положајником на Божић
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сезоне. Седници ОО Ковачица и МО Па-
дина, у Падини, присуствовали су у свет-
ски сликари наиве, Јан Хусарик, Ана Кња-
зовиц Мијаиловић и Зузана Холубекова. 
МО СНС Идвор ангажовао је младе на-
предњаке, Магдалену Стојковић, Светис-
лава Закића и Ненада Стојкова на изради 
билтена „Напредњачко прозорче“, под 
будним оком учитеља у пензији, Драгише 
Матића Уче. Савет МЗ Самош, где је СНС 
на власти, позвала је грађане да учествују 
у акцији „Очистимо Самош“ и уклоне ди-
вље депоније. Активисти Савета МЗ Цре-
паја секли су стара стабала и прикупљен 
новац упутили на рачун Бориса Стојиљко-
вића (29) из Дебељаче, који је постао ин-
валид у 17 години, а који се припрема за 
операцију матичним ћелијама у Русији.

65. Нови Бечеј
Три велика пројекта

Црвеном крсту предати су гардероба 
и обућа, прикупљени у хуманитарној ак-
цији. Канцеларија за ЛЕР и Покрајински 
секретаријат за пољопривреду склопили 
су уговор о додели бесповратних средста-
ва за суфинансирање изградње главног 
колектора „Шушањског“ слива, рекон-
струкцију водоводне мреже и израду јав-
не чесме у Новом Милошеву. Саша Макси-
мовић, председник ОО СНС, председник 
СО Нови Бечеј и народни посланик, ово-
годишњи је добитник награде „Капетан 
Миша Анастасијевић“, за унапређење 
локалне самоуправе. Одржан је састанак 
привредника и инспекцијских органа, како 
би се унапредила сарадња. Дом културе, у 
сарадњи са Туристичком организацијом, 
Спортско рекреативним центром „Једин-
ство“ и под покровитељством Општине 
Нови Бечеј, организовао је новогодишњи 
концерт фолклорних ансабала и сајам до-
маћих колача. СРЦ „ Јединство“ организо-
вао је избор најбољег спортисте године 
- параолимпијца Ласла Шурањија, док је 
за тренера године проглашен Јован Стан-
чић, председник МО Шушањ. Деца без 
родитељског старања два пута добила су 
пакетиће, у сарадњи са Удружењем хра-
нитеља и Центром за социјални рад.

66. Панчево
Новац за самозапошљавање

Формирали смо Унију жена ГО СНС 
Панчева. У Дому културе „Братство-је-
динство” из Качарева, у сарадњи са КУД 
„Вељко Влаховић”, организована је излож-
ба радова и демонстрација израде делова 
народне ношње. Активисти СНС Старчево 
подржали су акцију омладинаца Старче-
ва, који су прикупљали новац за нового-
дишње пакетиће за децу до десет година, 
чији су родитељи незапослени. Пакетићи 
су подељени и социјално угроженој деци 
са територије Града Панчева. Град је на-
менио више од 4,5 милиона динара за 
самозапошљавање, и за послодавце који 
желе да отворе нова радна места. Од 100 
кандидата, одабрано је њих 16 који ће до-
бити по 160.000 динара за отварање ма-
лог бизниса, а 10 послодаваца добило је 
субвенције за запошљавање 18 људи. Из 
буџета за 2014, за овакве програме биће 
одвојено око осам милиона динара.

67. Рача
Подела „СНС Информатора“

На штанду у Трговачкој улици, дељен 
је „СНС Информатор“. На састанку ОО 
СНС Рача донета је једногласна одлука 
да се уважи одлука председника Странке, 
од 18. децембра, о иступању из власти у 
Општини Рача.

68. Петровац на Млави
Хуманитарни турнир

Спортски центар „Драгутин Томаше-
вић“, на челу са директором Иваном Со-
коловићем и управником Драганом Неди-
нићем, члановима ОО СНС Петровац на 
Млави, организовао је други Зимски тур-
нир у малом фудбалу „Волим Петровац 
2013.“, на којем је прикупљана помоћ за 
породицу преминулог Игора Петроније-
вића. Турнир је отворио председник СО 
Петровац на Млави, Душко Нединић, ина-
че председник ОО СНС Петровац на Мла-
ви. У организацији ПУ „Галеб“, уз подршку 
ОО СНС, подељени су пакетићи корисни-
цима Дома за децу и лица ометена у раз-
воју „Др Никола Шуменковић“ у Стам-
ници. Посетили смо и децу расељених и 
избеглих лица и поделили им пакетиће. 
Жене СНС из Петровца на Млави помогле 
су хуманитарној организацији „За један 
осмех“, из Стамнице, и уручиле поклон за 
децу без родитељског старања.

69. Краљево
Награда Регионалне привредне 
коморе

„Електросрбија Краљево“, на чијем је 
челу напредњак Срђан Ђуровић, доби-
тник је награде Регионалне привредне 
коморе Краљево, за успешне пословне 
резултате у 2013. СГ Краљева усвојила 
је буџет за 2014, као и програм уређења 
грађевинског земљишта и програм по-
словања Дирекције за планирање и из-
градњу. Предузеће „МСВ инвестинг“, чији 
је директор напредњак Небојша Симовић, 
приводи крају изградњу хотела „Пегаз“, 
са 120 апартмана и 480 лежајева, кон-
гресним центром, здравственом ордина-
цијом и халом. Објекат треба да привуче 
велики број иностраних туриста, а грађен 
је сопственим средствима, без кредита 
и субвенција. Маја Даниловић, шефица 
Одборничке групе СНС у СГ Краљева, 
одржала је конференцију за новинаре, на 
којој је дата апсолутна подршка председ-
нику СНС, Александру Вучићу. 

70. Нова Варош
Узгој хељде

 Министарство пољопривреде, током 
2013. године, у Општину Нова Варош ин-
вестирало је више од 12 милиона динара, 
кроз подршку пројектима изградње се-
оских путева, пречишћавања отпадних 
вода и програмског планирања. Фокус 
Министарства у 2014. биће на пројекати-
ма у области аграра, набавци квалитетног 
садног и семенског материјала, ђубрива и 
горива. Председник Општине, напредњак 
Димитрије Пауновић, истакао је да зла-
тарски крај има огромне потенцијале у 
аграру, посебно у производњи здраве 
хране, чак и ендемичних и заборавље-

них култура, попут хељде и спелта. „Као 
што смо заштитили географско порекло 
златарског сира, започели смо процес да 
заштитимо и хељду. Преговарамо и са не-
колико улагача заинтересованих за њену 
производњу, којима ћемо обезбедити си-
гуран пласман и пружити стручну помоћ“, 
рекао је Пауновић. 

71. Прибој
Помоћ старима

Делегација ЕУ у Србији одобрила је 
Општини Прибој реализацију пројекта 
„Ми бринемо о старима”, који је за потребе 
Општине израдила Канцеларија за локал-
ни економски развој. Реализација проје-
кта почиње у фебруару, а  биће финанси-
рана у оквиру програма ЕУ “Exchange 4” и 
спроводиће га Стална конференција гра-
дова и општина. Општина Прибој је но-
силац пројекта, а коапликанти су центри 
за социјални рад из Прибоја, Пријепоља и 
Нове Вароши, као и Општина Пријепоље. 
Циљ пројекта је унапређење квалитета и 
доступности ванинституционалне зашти-
те старих, инвалидних и хронично обо-
лелих у општинама Прибој, Пријепоље и 
Нова Варош. Планира се повећање броја 
геронто домаћица, проширење услуге на 
сеоска подручја, као и увођење ванстан-
дардног пакета здравствене заштите. За 
потребе Дома здравља Прибој, ЕУ и Вла-
да Швајцарске, кроз Програм европског 
партнерства са општинама ЕУ прогрес, 
донирали су Дому здравља колпоскоп за 
рано откривање премалигнитета и малиг-
нитета на грлићу материце.

72. Љиг
Обнова капеле, школе, тротоара

Од Министарства регионалног развоја 
и локалне самоуправе добили смо четири 
милиона динара за изградњу тротоара у 
улици Хаџи Ђера, а Општина је учество-
вала у радовима са два милиона динара. 
Великим залагањем СНС у локалној само-
управи и залагањем заменика председни-
ка Општине, Драгана Лазаревића, завр-
шене су две капеле на гробљима у Љигу. 
Конзул амбасаде Јапана обишао је  О.Ш. 
„Сава Керковић“ и уручио 90.000 евра за 
њену реконструкцију.

73. Куршумлија
Драгица Николић за децу

Супруга председника Србије, Драгица 
Николић, уручила је деци из социјално 
угрожених породица 600 новогодишњих 
пакетића, а малишаним рођеним 2012. 
и 2013. поклон ваучере од 5.000 дина-
ра. Средства су обезбеђена захваљујући 
Фондцији „Драгица Николић“, компанији 
„Пионир“и кинеским привредницима 
који послују у нашој земљи. Пакетићи су 
подељени у спортској хали, уз свечани 
програм са мађионичрима, кловновима, 
балеринама и аниматорима, које је, та-
кође, финансирала фондација „Драгица 
Николић“. Укупна вредност донације је 
55.000 евра.

74. Богатић
Геотермална енергија

Општина Богатић је 2012. аплицирала 
за израду студије изводљивости у оквиру 

Почела да ради Унија жена 
СНС у Јагодини

Драгица Николић за децу 
Куршумлије
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ЕУ ИПА програма, за пројекат „Промови-
сање обновљивих извора енергије и енер-
гетске ефикасности“, којим се предвиђа 
израда даљинског грејања на геотермал-
ну енергију за грејање јавних установа. 
Богатић је рангиран на првом месту по 
приоритету финансирања. Према пројек-
ту, загревале би се зграда Општине, суда, 
основне и средње школе, спортске хале, 
Културно-образовног центра, Центра за 
социјални рад, Дома здравља, обданишта, 
ЈКП и Полицијске станице, са могућно-
шћу проширења на стамбене зграде и 
веће пословне објекте у центру Богатића. 
Топлотна енергија биће обезбеђена екс-
плоатацијом геотермалног извора бушо-
тине ББ-1, у улици 7. августа,а вредност 
пројекта је два милиона евра.

75. Владичин Хан
Пакетић за најугроженију децу

ОО СНС Владичин Хан организовао је 
хуманитарну акцију „Пакетић за најугро-
женију децу“. Чланови СНС прикупили су 
средства за куповину педесетак пакетића 
за децу чији родитељи не раде или су 
лошег материјалног стања. Према речи-
ма председника ОО СНС и председника 
Општине, Горана Младеновића, овакве 
активности биће интензивиране у 2014.

76. Александровац
Подела страначког материјала, 
пакетића

Део Одбора за интернет и друштве-
не мреже, на позив колега из Трстеника, 
присуствовао је предавању „Безбедност у 
саобраћају и прва помоћ“. Део Савета за 
омладину, у Врбници и Мрмошу, делио је 
„СНС Информатор“ и џепне календаре са 
логом Странке. Чланови Одбора за интер-
нет и друштвене мреже посетили су стра-
начке колеге у Крушевцу. Овај Одбор, уз 
помоћ дела Савета за омладину, на град-
ском тргу, делио је грађанима „СНС Ин-
форматор“, флајере, стоне и џепне кален-
даре. Форум жена прикупио је и поделио 
новогодишње пакетиће у Друштву за по-
моћ МНРО Александровац. Одбор за ин-
тернет и друштвене мреже организовао 
је хуманитарни коктел, а од прикупљеног 
новца направљени су новогодишњи паке-
тићи за децу из социјално угрожених по-
родица у жупским селима.

77. Пожаревац
Радосно на месним одборима

Након врло успешних резултата избо-
ра у Костолцу, ГО је организовао поделу 
новогодишњих пакетића деци по МО. За 
децу из породица слабијег материјалног 
статуса подељени су пакетићи у свакој 
МЗ, на територији Града. Пакетићи су 
набављени захваљујући донацијама акти-
виста. Посебно су се истакли МО Ћеба и 
Чачалица. 

78. Бојник
Очишћене дивље депоније

Власт у Бојнику, коју предводи СНС, 
била је усмерена на решавање проблема 
грађана, везаних за унапређење комунал-
не инфраструктуре и заштиту животне 
средине. При крају су радови на изградњи 
дистрибутивног вода у МЗ Мрвеш и ус-

коро би требало да 50 домаћинства овог 
села добије пијаћу воду. Очишћене су ди-
вље депоније у МЗ Плавце, које су годи-
нама угрожавале мештане, јер се налазе у 
непосредној близини школе.

79. Мали Иђош
Поклони за рукометашице

Активисти СНС у Малом Иђошу поде-
лили су 50 новогодишњих пакетића си-
ромашној деци, а рукоматешице су од нас 
добиле и 40 рукометних лопти и два пута 
по 16 гарнитура дресова.

80. Сечањ
Посета Александра Вучића

Вицепремијер и председник СНС, Алек-
сандар Вучић, посетио је, 10. јануара, 
Општину Сечањ и гранични прелаз у Јаши 
Томићу. У обраћању одборницима СО Се-
чањ, привредницима и бројним гостима, 
председник Вучић изјавио је да ће на Вла-
ди РС подржати иницијативу за отварање 
међудржавног прелаза Јаша Томић-Фењ, 
што би допринело бржем развоју Општи-
не.

81. Кучево
Санација путева

Усвојен је буџет за 2014. годину. Одр-
жан је састанак председника Општине Ку-
чево, Зорана Милекића, и министра Игора 
Мировића, са представницима „Железа-
ре Смедерево“, на коме су договорени 
даљи кораци у покретању производње у 
фабрици креча у Кучеву, која је у саставу 
„Железаре“. Одржан је новогодишњи ху-
манитарни концерт Мише Траиловића, за 
помоћ сиромашним породицама са више 
деце. Дирекција за изградњу, сопственом 
механизацијом, санира три километра 
локалних путева у насељу Раденка. Пред-
седник МЗ Нересница, Љубиша Љубоми-
ровић, са члановима СНС, организовао је 
прикупљање донација и дељење нового-
дишњих пакетића деци која похађају Ос-
новну школу у овом насељу.

82. Владимирци
Подела страначког материјала

Председник ОО СНС Владимирци, Вла-
дан Милошевић, заједно са активистима 
СНС, учествовао је у прослави Бадње ве-
чери у порти цркве у Владимирцима. Ор-
ганизовали смо ватромет и делели упаља-
че, календаре и оловке са логом СНС.

83. Лапово
Пакетићи у Дому културе

У организацији Кола српских сестара, 
уз несебичну помоћ активиста ОО СНС 
Лапово, 29. децембра, дељени су паке-
тићи у препуној сали Дома културе „Сте-
фан Немања“. 

84. Велико Градиште
Брана смо бахатој власти

ОО СНС Велико Градиште организовао 
је, поводом новогодишњих празника, кок-
тел за све чланове и симпатизере, којима 
су подељени календари, „СНС Инфор-
матори“ и други материјал. Одборничка 
група СНС има пет одборника, а има на-
говештаја да се у будућности повећати. 
Брана смо покушајима скупштинске већи-
на да доноси одлуке супротне закону, на 

седницама константно указујемо на то да 
локална управа има превише запослених 
и да се тиме буџет осиромашује за капи-
тална улагања. У буџету за 2014. средства 
су обезбеђена углавном за зараде, док су 
други корисници закинути. Најдрастич-
нији пример су месне заједнице које су ос-
тале готово без средстава за одржавања 
уличне расвете, најнужније поправке 
сеоских путева, одржавање гробља... Ти-
пичан пример незаконитости је трошење 
средстава од минералних сировина, која 
се, од стране надлежног Министарства, 
дозначују локалној самоуправи. О томе 
смо информисали председника Републике 
и Министарство за рударство.

85. Мали Зворник
Створили смо опозициони „фронт“

СНС од 27. новембра није више у локал-
ној власти, јер је уместо нас ушла СРС. Пре 
седнице локалног парламената, одржан је 
састанак представника свих опозиционих 
партија у Малом Зворнику (ДСС, ДС, СНС, 
УРС) и договорен је заједнички наступ у 
СО. Сагласили смо се да ови састанци 
одржавају једном седмично и обавезно 
дан уочи седнице СО, како би се што ква-
литетније инсистирало на променама, које 
садашња владајућа већина ( СПС-СРС-ЈС-
ГГ Живорад Јокић) нема намеру да спро-
води. Овим потезом створен је опозици-
они „фронт“ од 13 одборника, од укупно 
29, колико има у Скупштини. Састанци 
ОО и свих МО СНС редовно се одржа-
вају и чланство се упознаје са ситуацијом. 
Имамо стални прилив чланова, а очекује-
мо и појачања у виду нових одборника. 
Свечани састанак ОО СНС Мали Зворник 
одржан је у просторијама Странке пред 
Нову годину, штампали смо календаре и 
поделили их по МО. 

86. Пландиште
Новогодишње украшавање

Реализовали смо пројекат нового-
дишњег украшавања центра града. Пе-
шачка зона окићена је разноврсним све-
тиљкама, а украшена је и јелка висока 
шест метара на кружном току главне 
раскрснице, у центру Пландишта. Проје-
кат је реализовао координатор ОО СНС, 
Дејан Симоновски, у сарадњи са председ-
ником МЗ, Јовицом Колевским, и чланови-
ма нашег ОО.

87. ћуприја
Две индустријске зоне

После шест месеци, од када је СНС 
преузела власт у Ћуприји, у локланом 
парламенту, од 37 одборника, имамо 18. 
Спровели смо акције добровољног да-
вања крви, поделе „СНС Информатора“, 
сакупљања чланарине... Интензивно раз-
говарамо са члановима будућих сеоских 
и градских МО. Усвојен је буџет за 2014. 
годину, којим су предвиђени сви дого-
ворени пројекти и активности, преко ак-
ционих планова. Најважнији пројекти за 
2014. су формирање две индустријске 
зоне, површине од по 16 хектара, у старој 
индустријској зони “Шећерана” и „Добри-
чево-Батинац”, на Коридору 10. За ове 
пројекте биће урађена техничко-пројект-



СНС ИНФОРМАТОР 11/2014  |  25

на документација и конверзија земљишта, 
а очекује се да ће ово бити „иницијална 
каписла” за отварање нових радних места 
и смањења незапослености.

88. Жабаљ
Жито на дар

Десет чланова СНС из најмањег МО 
Општине Жабаљ, из Госпођинаца, одаз-
вали су се акцији добровољног давања 
крви у просторијама МЗ Госпођинци. 
Међу њима су и даваоци који су први пут 
дали крв, као и председник МО СНС Гос-
пођинци, Ивица Саламун, који је дао крв 
35 пута. Чланови СНС обрадовали су су-
грађане на Бадњи дан, тако што су им по-
делили више од 200  украшених посудица 
са свећом и клијалим житом, које су сами 
посејали неколико дана раније. На пулту 
је било и оловака, џепних календара и 
„СНС Информатора“.  

89. Љубовија
Весело у Црнчи

У сали Дома омладине у Црнчи, сада 
већ традиционално, у присуству чланова 
ОО СНС Љубовија, родитеља и грађа-
на, деци предшколског узраста подеље-
ни су новогодишњи пакетићи - дар ОО 
СНС Љубовија. Присутнима се обратила 
и гошћа Тања Сантрач, саветница пред-
седника Народне скупштине, др Небојше 
Стефановића, и члан Извршног одбора 
СНС, пожелевши малишанима, њиховим 
родитељима и свим грађанима успешну 
2014. годину. 

90. Рековац
Изабрани делегати за ОО

Дана 16. јануара, одржани су састанци 
МО СНС, изабрани су делегати за ОО у 
селима Лоћика, Рабеновац, Комаране и 
Рековац 1 и 2. Састанцима је присуство-
вало више од стотину чланова СНС, што 
показује да расте поверење народа у ру-

ководство Странке. Житељима Левча је 
омогућено да уласком у Странку презен-
тују  своју визију за превазилажење теш-
ког стања у Општини Рековац.  

91. Ужице
Природи у поход

Савет за спорт Повереништва СНС 
Ужице организовао је планинарску ак-
цију „Природи у поход“, 28. децембра, 
када је тридесетак особа препешачило 
18 километара, од градске плаже, старом 
пругом уз реку Ђетињу, до села Стапари. 
Омладина СНС подржала је акцију израде 
новогодишњих честитки Удружења ин-
валида церебралне и дечије парализе. 
Помагали смо у изради честитки и апело-
вали на све значајне институције, држав-
не установе и приватне фирме да набаве 
честитке којима ће некога обрадовати и 
помоћи Удружењу. 

92. Вршац
Јавна расправа

Министарство правде и Савет за наци-
оналне мањине ОО СНС Вршац органи-
зовали су јавну расправу о Нацрту закона 
о изменама и допунама Закона о нацио-
налним саветима националних мањина у 
Вршцу, којој су присуствовали Никола Се-
лаковић, чланови Радне групе, представ-
ници Делегације ЕУ, ОЕБС, Савета Европе 
и УНДП, савета националних мањина... 
Савет за здравство наставио је са превен-
тивним прегледима, одржан је и Базар 
здравља у Ритишеву, као и Међународни 
фудбалски турнир. Организатор је био 
ОФК „Вршац Јунајтед“, а пехаре и медаље 
уручио је Љубиша Милосављевић, помоћ-
ник председника Општине и председник 
ОО СНС Вршац. У организацији ОО СНС 
Вршац, почео је са радом бесплатни ус-
лужни сервис за помоћ пољопривредним 
произвоћачима. Малишани су дочекали 
Деда Мраза у просторијама ОО СНС Вр-
шац. Подељено је 130 пакетића, а за добро 
расположење побринуо се глумац Народ-
ног позоришта Стерија, Драган Џанкић. У 
просторијама МЗ Влајковац, Деда Мраз 
је даривао сву децу из села. Спонзори су 
били „Свислајонс“, „Банини“и највећим 
делом председник Савета МЗ, Сафет Саја 
Тихић.

93. Уб
Представе на поклон

Председник Општине Уб, Дарко Глишић, 
добио признање „Капетан Миша Анаста-

сијевић“ за личност године. Општина Уб 
поклонила је грађанима представу Ланета 
Гутовића „Обично вече“ , Амадеус бенд 
50 пакетића и новогодишњу представу у 
Дому синдиката у Београду за убске мали-
шане. Отворене су просторије предузећа 
„Коп Радљево“. Завршено је асфалтирање 
деонице пута у Памбуковици и Туларима. 
Пуштен је у рад водовод у Совљаку дужи-
не 1,5километар.

94. Свилајнац
Састанак Окружног одбора

У просторијама СНС, одржан је саста-
нак Окружног одбора. Састанку су при-
суствовали представници ОО Поморова-
ског округа и чланови ИО. Активисти МО 
Свилајнац 3, у сарадњи са повереништвом 
СНС у Свилајнцу, 30. децембра поделили 
су 30 пакетића припадницима ромске на-
ционалне мањине. 

95. Сремски Карловци
Добровољно давање крви

Председник ОО СНС, Мијодраг Ћир-
ковић, и чланство ОО учествовали су у 
акцији добровољног давања крви, коју је 
организовао Црвени крст Сремски Кар-
ловци. Ћирковић је редовни давалац крви 
и добитник многобројних признања и зах-
валница.

96. Мионица
Трибине по селима

Чланови ОО СНС Мионица делили су 
грађанима календаре, хемијске оловке и 
„СНС Информаторе”. Такође, повереник 
Бобан Јанковић, са сарадницима, орга-
низовао је трибине у селима Општине, на 
којима се говорило о актуелним пробле-
мима и  решењима. Делили смо летке на 
којима смо упозорили грађане на грешке 
актуелне власти. 

97. Беочин
Кривичне пријаве

Председник ОО СНС Беочин и Тим за 
борбу СНС против корупције у Беочину 
утврдили су неправилности у раду ло-
калне власти и поднели шест кривичних 
пријава против истакнутих функционера 
власти у АП Војводини и локалној власти, 
због бројних махинација, за које се сумња 
да су извели.

98. Врњачка Бања
Туристичко место прве категорије

Упркос дуговима ЈП, који су Општину 
довели до ивице банкрота, Врњачка Бања 
је 2013, не само пребродила већ је, једи-
на у земљи, завредила статус туристич-
ког места прве категорије. Општинско 
руководство, на челу са председником 
Бобаном Ђуровићем, уз подршку државе, 
предузело је низ мера у циљу реформе 
јавног сектора. Пронађен је стратешки 
партнер за стругару ЈП „Борјак“, усвојена 
је стратегија развоја пољопривреде до 
2019, а врњачки хотелијери обавезали 
су се на снабдевање производима овда-
шњих пољопривредника. Обезбеђена су 
средства за одржавање домова културе 
у МЗ Подунавци и Руђинци, реконструи-
сана је улица Милоша Обилића, за одр-
жавање путева опредељено 1,5 милиона 
динара.

Божићна акција активиста 
СНС у Жабљу

Састанак у Рековцу
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99. Стари град
Пакетићи у новој канцеларији

У току децембра, Одборничка група 
СНС одржала је две конференције за ме-
дије, поводом Међународног дана бор-
бе против корупције и неефикасности 
општинских стручних служби. МО СНС 
Калемегдан добио је на коришћење нове 
канцеларије, у којима су подељени ново-
годишњи пакетићи. У просторијама МО 
СНС Скадарлија организована је просла-
ва Нове године, у присуству чланова ОО 
и гостију из Земуна и Вождовца. Савет 
за културу организовао је представу за 
децу „Ћира и Деда Мраз”, а поделу паке-
тића Савет за бригу о деци, популацији и 
социјална питања. Пакетиће је поклањао 
председник ГО СНС Београд, Небојша 
Стефановић. На три локације делили смо 
„СНС Информатор“, новогодишње чес-
титке и календаре, а одборници су разго-
варали са грађанима.

100. Палилула
Хришћански празници и славе

Савет за културу ОО СНС Палилула, у 
организацији МО СНС Котеж, одржао је 
предавање „Хришћански празници и сла-
ве“, а предавачи су били чланови Одбора 
за за верску уметност Савета за културу, 
теолог Стефан Дамјановић, и теолог и ко-
ординатор Савета, Мирољуб Несторовић. 
Предавању је присуствовао и секретар 
градског Савета за културу, Стефан Си-

мић. На више локација делили смо ново-
годишње честитке, календаре и „СНС Ин-
форматор“. Чланови Савета за омладину 
и бригу о деци посетили су многочлане 
ромске породице у Котежу и поклонили 
им гардеробу.

101. Обреновац
Пакетићи, календари, честитке

Активисти СНС ОО Обреновац делили 
су „СНС Информатор“, календаре и чес-
титке. У духу новогодишњих празника, 
председник Савета МЗ Дрен из редова 
СНС Обреновац, Драган Јовановић, по-
делио је 76 пакетића свој деци у Дрену 
предшколског и школског узраста нижих 
разреда.

102. Звездара
Радост са децу у Петраркиној

Активисти МО СНС Старо Миријево 
окитили су просторије Дневног борав-
ка за децу и омладину ометену у развоју 
„Петраркина”, у Миријеву, а неколико 
дана касније поделили и новогодишње 
пакетиће. Договорен је наставак сарадње 
и у наредној години.

103. Земун
Беспалтни лекарски преглед

Општина Земун, у сарадњи са лекарима 
КБЦ „Бежанијска коса“, организовала је 
бесплатан ортопедски преглед и консул-

тације. „Општина Земун поклања пажњу 
примарној здравственој заштити стано-
вништва, а сарадња са здравственим ин-
ституцијама са наше територије отвара 
могућност да унапредимо систем лечења 
и развијемо свест о превентиви“, истакао 
је Дамир Ковачевић, заменик председника 
Општине и председник МО СНС Алтина.  

104. Врачар
Напредњаци у посети 
О.Ш. „Душан Дугалић“

Уручили смо поклоне ученицима Ос-
новне школе за децу са посебним потре-
бама „Душан Дугалић”. Председник ОО 

СНС Врачар, Александар Марковић, ис-
такао је да је то наставак традиционалне 
сарадње са овом установом. Захваљујући 
напредњацима Врачара, фирми „Пилот 
тојс” и другим фирмама, ученицима су 
подељени пакетићи и играчке. Школи 
је уручен и један рачунар, поклон нашег 
члана, Драгутина Марјановића. 

105. Вождовац
Нова шанса за будућност

Поред поделе страначког гласила и 
пропагандног материјала, омладина СНС 
организовала је акцију „Ми бринемо о 
Вождовчанима“, у којој смо, уз шољу топ-
лог чаја, разговарали са грађанима. Заврш-
ни митинг организован је у СЦ „Бањица“, 
а грађанима су се обратили председник 
Странке, Александар Вучић, и председник 
ГО СНС Београд, др Небојша Стефановић. 
Акција поделе ружа носила је назив „Нова 
шанса за будућност“.

106. Нови Београд
Пунктови и трибине

Поводом Светског дана против сиде, 
ОО СНС Нови Београд, на челу са Ми-
линком Величковићем, организовао је 
едукативне пунктове у Студентском гра-
ду, Новом Меркатору, ТЦ Ушће и ТЦ Дел-
та сити. Одржана је трибина за младе на 
тему „Заштита и мере превенције против 
ХИВ“, на којој су говорили др Милан Јо-
вановић, председник Савета за здравство 
и потпредседник, др Марко Мирковић. 
Поред приредбе за малишане, активисти 
ОО СНС поставили су пунктове на много-
бројним локацијама, где смо разговарали 
са грађанима, делили пригодне нового-
дишње поклоне и промотивни материјал 

Радост за малишане 
Старог града

Напредњаци Врачара

Пакетићи за децу Звездаре

Подела „СНС Информатора“ 
на Палилули
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Странке. Нове, модерно уређене просто-
рије МО Ледине у улици Савских аласа 
број 2 свечано су отворене у суботу, 11. 
јануара, и том прликом организовано је 
дружење чланова и пригодан коктел.

107. Раковица 
За дечији осмех

У склопу акције „За дечији осмех“, коју 
је покренула Градска општина Раковица, 
више од 500 малишана из социјално угро-
жених породица добило је новогодишње 
и божићне пакетиће. Велику помоћ акцији 
дали су Црвени крст Раковица, Удружење 
приватних послодаваца Раковице и не-
колико приватних фирми. У оквиру исте 
акције, пакетићи су уручени и малишани-
ма који, са својим мајкама живе у Сигур-
ној кући. Више хиљада грађана уживало 
у забави која је приређена 1. јануара на 
манифестацији „Улица отвореног срца” у 
Раковици. Млади раковачки напредњаци, 
уочи Божића, организовали су бесплатну 
поделу бадњака за суграђане и слаткиша 
за најмлађе.

108. Савски венац
Радост за децу из хранитељских 
породица

Активисти ОО СНС Савски венац, као и 
сваке године, уочи новогодишњих праз-
ника, делили су суграђанима календаре, 
честитке, шоље за чај, као и нови број 
„СНС Информатора“. У просторијама ОО 
СНС, у организацији чланова МО Гаври-
ло Принцип, подељени су новогодишњи 
пакетићи за децу у хранитељским поро-
дицама, узраста до десет година. Велику 
помоћ у реализацији ове идеје дао је наш 
члан Милан Косовић, члан МО Гаврило 
Приницип, као и председник и потпред-
седник ОО, Љубомир Зрнић и Стефан То-
машевић.

109. Младеновац
Конференција за новинаре

Имајући у виду протест родитеља О.Ш. 
„Свети Сава“, у којој само 20 одсто ђака 
иде у школу, ОО СНС Младеновац одр-
жао је конференцију за новинаре, на којој 
смо истакли да је директорка школе узур-
пирала власт, да је обезвређен рад нас-
тавничког већа, школског одбора и савета 
родитеља, а да је ОО СНС у Младеновцу, 
у више наврата, прозиван и проглашаван 
организатором  протеста и странком која 
покушава да прикрије догађаје у којима је 
наставник малтретирао и тукао ученика.

110. Барајево
Разговор са грађанима

Прилику да разговарају са комшијама и 
суграђанима, активисти ОО СНС Барајево 
искористили су приликом поделе новог 

броја „СНС Информатора“ и симболичних 
новогодишњих поклона, у виду календа-
ра, честитки и шоља. 

111. Чукарица
Први број „Чукаричког 
СНС информатора“

Савет за омладину ОО СНС Чукарица 
традиционално је обележио 1. децембар, 
Светски дан борбе против сиде. У акцији 
едукативног карактера, млађим суграђа-
нима делили смо информативни материјал 
и бесплатна средства за заштиту. Изашао 
је први број “Чукаричког СНС Информато-
ра”, званичног гласника ОО СНС Чукарица, 
у којем смо комшијама представили своју 
одборничку групу, стручне савете и акције. 
Чланови ОО СНС Чукарица, на више пун-
ктова, делили су грађанима бесплатни ма-
теријал, као мали знак пажње, и честитали 
празнике. МО Сремчица 1 организовао је и 
ове године велики новогодишњи програм 
за децу. Деци из социјално угрожених по-
родица приредили смо новогодишњу пред-
ставу и поделили више од 200 пакетића.

112. Сурчин
Посета најстаријим чланицама СНС

Сваког понедељка, у просторијама Стран-
ке у Сурчину, чланови Савета за здравство 
грађанима мере шећер и крвни притисак. 
Током децембра, у овој акцији учествовало 
је троје активиста (Надица Божанић, Нада 
Наглић и Десанка Покрајац), а прегледа-
но је 84 људи. У Прогару, у просторијама 
МЗ, прегледано је 37, а у Петровчићу 38 
суграђана. Учеснице Креативне радиони-
це, у оквиру Уније жена СНС Сурчин, коју 
је водила Силвана Станковић, направиле 
су новогодишње и божићне аранжмане, 
а страначке колеге су их, као каваљери, 
откупили. Активисткиње Уније жена посе-
тиле су 13 најстаријих чланица СНС и уру-
чиле им новогодишње и божићне поклоне. 
Поделили смо „СНС Информатор“, џепне 
каледндаре и честитке. У организацији 
МО СНС Добановци, поделили смо 42 па-
кетића и страначки промотивни материјал. 
Акцију су финансирали чланови МО Доба-
новци из личних средстава.

113. Гроцка
Обнова зграда месних заједница

Организовали смо пунктове на којима 
смо поклањали честитке и календаре, а 
више од 10.000 честитки поделили смо 
у акцији куће до куће. После завршетка 
реконструкције зграде у МЗ Калуђерица 
и Брестовик, радници ЈКП „Гроцка“ запо-
чели су радове и на згради МЗ у Винчи. 
Неформална група младих „Хиларик“, уз 
помоћ Канцеларије за младе Општине 
Гроцка и ЈКП, реализовала је пројекат „По-
вратак младости“, уредила терен и парков-
ски мобилијар. У дворишту је направљен и 
терен за одбојку на песку. У току су радови 
на згради, која је у лошем стању.

114. Лазаревац
Трбине, конференције, штандови

Савет за рударство и енергетику одр-
жао је конференцију за новинаре на тему 
враћања „Колубара Метала” у састав РБ 
„Колубара”. У организацији Савета за кул-
туру, одржана је трибина „Глина, пред-
ности и могућности“, а у организацији 
Правног савета промовисана је књига 
„Грешке и заташкавања војних обавештај-
них служби“, пуковника Џона Хјуза Вилсо-
на. Чланови ОО СНС Лазаревац честитали 
су грађанима празнике, на штанду испред 
зелене пијаце. МО СНС Јункова, који броји 
107 чланова, прославио је пет година 
постојања. Његови активисти у 2014. пла-
нирају реновирање Дома културе, сани-
рање путева и исељење још 26 домаћин-
става оштећених у клизишту. ФК „Колуба-
ра“ организовао је поделу новогодишњих 
пакетића за најмлађе чланове клуба, уз 
присуство председника Скупштине Ср-
бије, Небојше Стефановића, директора РБ 
„Колубара“, Милорада Грчића, и заменика 
председника Општине, Бојана Стевића. 
Активисти МО Станислав Сремчевић Црни 
организовали су новогодишњи штанд у тој 
МЗ, поделили рекламни материјал и дечије 
поклоне. Чланови МО Велики Црљени по-
клањали су грађанима календаре и промо-
тивни страначки материјал.

Отворене нове просторије МО Ледине ОО СНС Нови Београд

Бадњаци на Раковици

Напредњаци Барајева

Новогодишњи програм за децу Чукарице

Напредњачки пулт 
на Савском венцу
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Саша Тодоровић

Повереник ГО СНС Сомбор 
и посланик у Скупштини 
АП Војводине
Контакт: 
gosnssombor@gmail.com
sasatodorovic74@yahoo.com

Велимир Ковачевић

Председник ОО СНС 
Апатин и председник 
Савета МЗ Апатина
Контакт: 
veco.kovacevic@gmail.com

Драган Трифуновић

Председник Општине Кула, 
председник Општинског 
већа и члан Економског 
савета ОО СНС Кула
Контакт: 
dtrifunovic@kula.rs

Душан Маријан

Повереник ОО СНС Оџаци 
и председник Општине 
Оџаци
Контакт: 
office@dmniveta.com

Перица Видекањић

Председник ОО СНС Кула 
и шеф Одборничке групе 
СНС у СО Кула
Контакт: 
sns.kula@yahoo.com

У новембру, на међугодишњем нивоу, инфлација у Србији износила је 1,6 
одсто. Народна банка Србије је задовољна што је обавила свој задатак 
и инфлацију задржала у границама циља. Онима који кажу да су у 

постизању ниске инфлације помогли Бог и добра пољопривредна сезона, 
поручујем да срећа прати храбре. Куповна моћ грађана јесте ниска, али исти 
случај био је и 2012. године, када је инфлација износила 12,2 одсто. У  2014. 
очекује се једна милијарда директних страних инвестиција“, поручила је 
Јоргованка Табаковић, гувренер НБС.

Западнобачки 
округ

КРУШЕВАЦ    Улагање у таленте

Одбор за научни подмладак Града Крушевца формиран је 15. августа 2013, са 
циљем да помогне младим Крушевљанима да развијају таленат за научна истражи-
вања. Од почетка школске године, чланови Одбора обишли су 12 основних школа, 
где су прикупљали информације о броју ученика у секцијама, резултатима на такми-
чењима, опремљености кабинета и библиотека, примени савремене технологије у 
настави, учешћу школа на фестивалу науке и подршци школе за оснивање Центра 
за младе таленте. Одбор је организовао трибину „Економија знања“ у просторијама 
клуба СНС. Активисти Зоран Томић, Сања Јовановић и Давид Тодоровић, у оквиру 
рада астрономског удружења „Еурека”, остварили су запажене резултате реализа-
цијом пројекта „Небо за све”. Посетили су школу у Рибару, где је за ученике одржано 
предавање на тему “Астрономија из фотеље” и организовано посматрање Месеца. 

ЈОРГОВАНКА ТАБАКОВИћ, гувернер НБС

Инфлација најнижа у 
последњих 40 година
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ЖЕНСКА СТРАНА

У оквиру Српске напредне стран-
ке, широм Србије, почели су да 
се оснивају форуми жена, који 

окупљају чланице, организују разне 
акције и, на свој начин, шире идеје 
Странке. Међу најангажованијим је 
Форум жена ГО СНС Новог Сада, чија 
председница Миа Костић каже да је 
веома поносна што се Форуму жена 
ГО СНС Нови Сад сваким даном при-
дружује све већи број жена, и чланица 

странке, и оних које то нису. Тренутно 
је активно више од 100 чланица, а с 
обзиром на то какво је интересовање, 
предвиђа се да ће се број дуплирати 
до краја 2014. године. Форум жена ГО 
СНС Новог Сада форимиран је пре пет 
месеци, али је већина чланица била 
активна и пре формалног оснивања.

Како се родила идеја да се форми-
ра Форум, и од кога је потекла?

- Идеја о формирању Форума по-
текла је из централе Српс-
ке напредне странке, а на 

локалном нивоу родила се 
као потреба да се пробле-
мима са којима се суоча-
вају жене у Новом Саду 
приступи озбиљно и са 
великом пажњом. Идеја о 
формирању Форума жена 
у ГО СНС Новог Сада поте-
кла је од свих нас које смо 
радиле и биле активне у 
раду Странке. Готово истог 
тренутка када смо добиле 
одборење председника 
ГО СНС НС, Милоша Ву-
чевића, да се формирамо, 
почеле смо и са радом.

Које сте акције имали 
до сада, и какави су Вам 
планови за 2014. годину?

- Акција на коју сам по-
себно поносна бавила се 
темом насиља над женама 

Помажу нам и колеге
Каква је, по Вашој оцени, 

политика СНС по питању родне 
равноправности?

- Српска напредна странка има 
једну министарку, гувернера 
Народне банке, 23 народне по-
сланице и велики број функци-
онерки на локалном нивоу, и то 
свакако представља јасан сигнал 
да се родна равноправност ите-
како узима у обзир. Увек може 
боље, увек може више, али зато 
и јесмо формирали Форум жена 
да би се наш глас чуо и да бисмо 
своје знање и способности иско-
ристили на прави начин.

Да ли се и Ваше колеге мушкар-
ци укључују у акције, да ли Вас 
подржавају и да ли Вам помажу? 

- Да, наше колеге из Градског 
одбора пружају нам подршку и 
укључују се у рад и акције Фо-
рума, свако из своје области. 
Посебно је значајно то што се 
председник Градског одбора, 
Милош Вучевић, готово свим 
својим капацитетима залаже при 
остваривању наших идеја усме-
рених ка побољшању положаја 
жена у друштву.

МИА КОСТИћ, председница Форума жена ГО СНС Нови Сад

Радимо на 
афирмацији жена

- Веома је битно да се жене 
активно баве решавањем 
проблема са којима се 
свакодневно суочавају. 
Међутим, није довољно да се 
само жене баве, назовимо их 
„женским“ проблемима, 
потребна нам је и подршка целе 
Странке и целог друштва 

(Миа Костић)

и симболично је носила назив „ Пог-
ледај се и прогледај“. Поред трибине, 
на којој је гост била и државна секре-
тарка Министарства рада, запошља-
вања и социјалне политике, Стана 
Божовић, акцију је чинила и излож-
ба фотографија, у чијем су стварању 
учествовале чланице Српске напред-
не странке активне у политичком 
животу, на нивоу Новог Сада и на 
нивоу Републике. Бавиле смо се под-
стицањем женског предузетништва и 
удруживањем предузетница, органи-
зовале смо радионице и хуманитарне 
акције, а то ће нам остати пракса и у 
2014. години.

Колико је битно удруживање 
жена у оквиру СНС? Да ли се тако 
брже покрећу неке теме и ажурније 
решавају проблеми?

- Веома је битно да се жене не само 
удруже, него и да се активно баве ре-
шавањем проблема са којима се сва-
кодневно суочавају. Свакако да се на 
тај начин брже решавају проблеми и 
различите девијације у друштву, али 
то је само један од предуслова. Није 
довољно да се само жене баве, на-
зовимо их „женским“ проблемима, 
потребна нам је и подршка како целе 
странке, тако и целог друштва.
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ЈП Електромрежа Србије, као друштвено одговорно предузеће, 
себе види као део заједнице, а помоћ најугроженијим деловима 
друштва схвата као обавезу. ЕМС успешно послује и остварује 
позитивне резултате, пуни буџет Републике Србије, али не забо-
равља и оне којима је помоћ потребна.

Компанија је донела одлуку да се, у Плану пословања за 2013. 
годину, увећају средства планирана за донаторства и хуманитар-
не активности, па је укупан износ 
донација у прошлој години изно-
сио готово 27 милиона динара.

Помоћ је додељивана, пре свега, 
породицама без основних услова 
за живот, али су средства давана и 
за лечење болесне деце, помагана 
су и удружења особа са инвалиди-
тетом, а Центру за социјални рад у 
Ивањици обезбеђено је теренско 
возило за помоћ угроженима. 
Осим тога, донације су даване 
и талентованој деци, спортским 
организацијама, научним и обра-
зовним установама. Спонзорисан 
је пројекат „Научна револуција“, 
Факултета техничких наука у Но-
вом Саду, али и фестивал „Егзит“ 
у том граду. Средства су одвојена 
и за изградњу споменика Николи 
Тесли, испред лабораторије у близини Њујорка.

И приликом свечанoг обележавања Дана предузећа, почетком 
јула, у хотелу Метропол, ЕМС је доказао приврженост хумани-
тарним активностима и тада је сума предвиђена за поклоне гос-
тима прославе уплаћена Свратишту за децу улице.

ЈП ЕМС, подстакнуто потресном причом о породици Драмића-
нин, која је са шесторо деце живела у колиби на Голији, подигло 

тој породици нову породичну кућу. Генерални директор, Никола 
Петровић, уручио је кључеве породици Драмићанин средином 
марта, и то приликом поручио:

„ЈП Електромрежа Србије настоји да, у оквиру својих могућ-
ности, помогне свим социјално угроженим групама у земљи и 
изађе у сусрет деци којој је помоћ потребна. Препознајемо зна-
чај и неопходност друштвено одговорног понашања. Ако вра-

тимо осмех деци, знамо да смо на 
добром путу“.

ЕМС је недавно био и покро-
витељ Великог јесењег турни-
ра у малом фудбалу за ученике 
основних школа Општине Гроц-
ка. Такође, генерални дирек-
тор, Никола Петровић, отворио 
је, средином новембра, ново-
изграђено дечје игралиште у 
центру Калуђерице. Том прили-
ком, уз присуство малишана из 
Предшколске установе „Лане“ 
и ђака Основне школе „Алекса 
Шантић“ из Калуђерице, одр-
жан је богат забавни програм, уз 
поклоне најмлађима, којима је 
парк и намењен. 

„Живимо у времену у коме ро-
дитељи све мање времена проводе 

са децом, а деца све мање времена проводе у игри и физичкој 
активности. Ово игралиште је наш скромни допринос да се таква 
слика полако промени у корист квалитетног живота српске по-
родице. Надамо се да ће тренуци које ће деца Калуђерице про-
вести на овом простору, са својим вршњацима и родитељиима, 
бити неке од најлепших успомена њиховог детињства“, рекао је 
Никола Петровић.

Донације вредне 
27 милиона динара

Трибине о наркоманији 
и алкохолизму

Савет за здравство и социјалну политику ГО СНС Београд 
организовао је, током целе 2013. године,  медицинско-еду-

кативне трибине „Алкохолизам“ и „Наркоманија и насиље“.Три-
бина о алкохолизму одржана је у Младеновцу, 12.октобра, где су 
предавачи били прим. др Владо Батножић и др Љиљана Симић, 
спец. психијатрије.

Предавачи на трибинама на тему наркоманије, одржаним у Ба-
рајеву  - 4. децембра, и Сурчину - 24. децембра, били су еминент-
ни стручњаци прим. др Владо Батножић, помоћник председника 
Савета за здравство и социјалну политику ГО СНС Београд, као 
модератор трибине, затим криминолог проф. др Златко Нико-
лић, и Ламбе Ђорејлијевски, шеф Одсека за превенцију наркома-
није ПУ за Град Београд. 

Суштина предавања била је да се укаже на друштвени проблем 
који оставља тешке последице по ментално и физичко здравље 
младих, и ствара проблеме за целу породицу. Истовремено, овим 

СУРЧИН, БАРАЈЕВО, МЛАДЕНОВАЦ

трибинама покушавамо да, не само укажемо на проблем алкохо-
лизма, наркоманије и насиља, већ и на начине како се он може 
превенирати и решавати. Значајну подршку за организацију, ус-
пешност и посећеност трибинама дали су ОО СНС Младеновца 
и Барајева, као и Унија жена СНС Сурчин. Велико интересовање 
грађана потврђује оправданост ових трибина, због чега планира-
мо у 2014. години  предавања и у другим градским општинама.

Никола Петровић, директор Електромреже, уручује 
кључеве нове куће породици Драмићанин са Голије

Стручни предавачи: др Владо Батножић, др Златко Николић 
и Ламбе Ђорејлијевски
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ЛОЗНИЦА
Помоћ за младу 
виолоинисткињу

Др Јездимир Вучетић, 
председник ГО СНС Лоз-
ница, Милован Михаило-
вић, председник Савета 
за дијаспору и Савета за 
популацију, бригу о деци и 
социјална питања, 30. де-
цембра 2013. посетили су 
породицу Сабине Станић, 
житеља насеља Гради-
лиште, корисника социјал-
не помоћи. Том приликом, 
породици и најмлађим 
житељима Градилишта по-
дељени су новогодишњи 
пакетићи. 

Нени Станић, Сабини-
ној ћерки, која је ученица 
четвртог разреда Основне 
музичке школе „Вук Ка-
раџић“ у Лозници, потреб-
на је финансијска помоћ 
за учешће на републичком 
такмичењу у Београду, у 
априлу, због чега ће наш 
Савет узети учешће у при-
купљању средстава. Циљ 
нам је да помогнемо да ова 
талентована виолинист-
киња покаже своје знање и 
представи нашу Лозницу у 
Београду.

Размишљајући коме је најпотребније 
мало радости у време новогодишњих 

празника, активисти ОО СНС Ћићевац до-
шли су на идеју да обрадују децу смештену 
у хранитељске породице и децу са посеб-
ним потребама. 

Након што смо прикупили средства од  
донатора и одабрали туристичку агенцију, 
која ће нашу идеју претворити у лепо дру-
жење, разговарали смо са хранитељима и 
родитељима деце са посебним потребама, 
и наишли на потпуно одобравање и вели-

ко задовољство. У сарадњи са туристичком 
агенцијом, 29. децембра 2013. ишли смо на 
једнодневни излет на Копаоник. Било је 44 
учесника, од чега 23 деце, 12 родитеља и 
старатеља, и девет људи из ОО СНС Ћиће-
вац, који су били задужени за организацију. 
Излет је обухватио превоз модерним ауто-
бусом, пратњу лиценцираног туристичког 
водича, лекарску пратњу и ручак у ресто-
рану „Јат апартмани“, у центру Копаоника. 
Ово је био наш мали допринос да малиша-
нима улепшамо новогодишње празнике.

ћИћЕВАЦ

Излет на Копаоник

Деца из хранитељских породица и малишани са посебним потребама на излету на Копаоник




