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 Драги пријатељи, 

Налазимо се пред јако важним задатком – 
парламентарним изборима 16. марта. Од 
вас очекујем да тог дана јасно покажете да 

ли желите да Србија још снажније крене напред у 
реформе, или желите да тог дана о вашој судбини, 
и судбини наше деце, одлуче они због којих је 
Србија дотакла дно. Никада се нисам бавио лажним 
обећањима, улепшавањем стварности, а поготово 
то нећу сада да радим. Желим да наши људи 
коначно осете одговорност од људи који их воде, 
и чују само истину, каква год она била, и колико 
год сурово звучала. Желим да заједничким снагама 
доведемо до покретања привреде, отварања нових 
радних места, запошљавања, бољег живота свих 
грађана Србије...

О раду Српске напредне странке говоре резултати, које смо постигли у претходних 
18 месеци. Успели смо, иако то нико није очекивао, да за годину и по дана отворимо 
преговоре о чланству у ЕУ, повећали смо углед Србије у свету, данас смо неупоредиво 
угледнији и поузданији партнер свима, покренули смо бескомпромисну борбу против 
корупције и криминала и, за разлику од владавине неких других, данас је закон исти 
за све, без обзира на партијску књижицу, и ко је коме пријатељ. 

Радили смо вредно и успели смо да доведемо значајне инвеститоре у изумрле 
индустријске центре, и планирамо да наставимо са оживљавањем привреде. Озбиљно 
смо решили да јачамо приватни сектор, јер он вуче државу напред. Почели смо 
са уштедама у јавном сектору, али морам да нагласим да никада, и ни под каквим 
условима, нећемо дирати пензије. Пензионери су изградили Србију, и нико нема права 
да им одузме оно што су поштено зарадили.

Наша идеја је да Српска напредна странка до краја јуна донесе 21 реформски закон, 
међу којима су закон о раду, стечају, државним службеницима... Ови закони створиће 
бољи пословни амбијент и привући људе да улажу у Србију. Све ове промене 
урадићемо у сарадњи са радницима, синдикатима и послодавцима. Највише ће се 
улагати у пољопривреду, аутомобилску индустрију и ИТ сектор. Веома сам поносан 
на то што ћемо већ 10. марта видети први „мерцедес“ произведен у Србији, као и на то 
што смо пронашли стратешког партнера за „ФАП“. 

Многе генерације су деценијама маштале о спуштању Београда на реке, а ми смо 
успели, заједно са нашим пријатељима из Уједињених Арапских Емирата, визију да 
почнемо да спроводимо у дело. Пројекат „Београд на води“ покренуће целу Србију, 
биће ангажовано 100 домаћих фирми и компанија. Прве машине почеће да раде већ 
током маја, а радови ће бити завршени до 2019. године. За овај пројекат две водеће 
светске компаније уложиће три милијарде евра својих пара, а профит нико неће 
односити из Србије, него ћемо заједно делити.

Имамо огромну жељу да зауставимо оно што је годинама нагризало ткиво наше земље 
– не смемо да трошимо више него што зарадимо. Молим вас да не бројите минуте и 
секунде прековременог рада, јер сви морамо да радимо много више, и да свом снагом 
покренемо државу напред. За овакву визију Србије тражим вашу подршку.

Позивам вас, драги пријатељи, да свом снагом кренемо у борбу против корупције, 
свом снагом за радна места, свом снагом у реформе!

Београд, фебруар 2014.
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Пре годину и по дана почели смо снажно, нестрпљиво, 
озбиљно и одговорно да мењамо ствари у Србији. То није 
било лако, нити ће бити лако у будућности. Земља је у 
тешкој ситуацији, јер је деценијама уништавана и разарана, 
продато је оно што је било најбоље и највредније, а 

нисмо од тога видели никакву корист. Уништене су фабрике, задруге, 
пољопривредна газдинства и готово нико за то није одговарао. У нашим 
финансијама је јако тешко. Нећу да вас лажем и обмањујем, нећу да 
вам говорим да ће тећи мед и млеко. Напротив. Морамо да прођемо 
много тешких реформи и горких пилула да би нам било боље“, каже 
Александар Вучић, председник Српске напредне странке, и додаје: 
„Ја, драги пријатељи, нећу да кукам, хоћу, заједно са вама, да решавам 
проблеме, и поносим се тиме. Тражим мандат од грађана Србије да се 
боримо за народ, за нормалну и уређену државу, да не седимо у кући 
и чекамо да неко други решава проблеме. Наш посао је да градимо 
мостове, а не да их рушимо. И као што видите, у томе успевамо. Наш 
циљ је успешна, напредна Србија. Нисам ушао у ову кампању да 
бих људима говорио да ће им бити много лакше, већ да рационално 
анализирамо како ствари заиста стоје, и шта можемо да урадимо, а иза 
нас су већ резултати којима можемо да се похвалимо“. 

Наш посао је да 
градимо мостове

АлеКсАНДАр ВУчИћ, 
председник српске напредне странке
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ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ И 
КРИМИНАЛА

Мало ко је веровао, чак су 
говорили да је реч о некаквом 
маркетингу, у успех наше борбе 
против корупције и криминала, а још 
мање у то да ћемо смети да ударимо 
на крупне рибе, на коалиционе 
партнере, а понајмање на своје људе. 
Десило се управо супротно. Закон 
је исти за све, закон једнако важи за 
све, нема разлике између људи, нема 
разлике између грађана, без обзира 
на партијску књижицу, политичку 
припадност, пријатељство, нацију, 
веру...

БОРБА ЗА 
ПРИВАТНИ СЕКТОР
Оно где нисам задовољан и где мислим да је морало више, и чини ми се морало боље, 

јесте економија и животни стандард. Успели смо и ту да постигнемо одређене 
резултате. Зауставили смо раст незапослености која је ишла геометријском прогресијом. 
Почели смо да доводимо у одређене индустријске центре, који су готово умирали, значајне 
инвеститоре. Поносан сам на много тога што смо успели да направимо, али очигледно је 
да нисмо успели да направимо такав пословни амбијент који би у још већој мери привукао 
и стране инвеститоре, и омогућио домаћим привредницима да више улажу, запошљавају, 
направе већи профит и зараде. Наш кључни задатак у наредом периоду је да ојачамо 
приватни сектор, ту кичму друштва, која вуче земљу напред и издржава јавни сектор.

УШТЕДЕ ПРЕКО 
ПОВОЉНИХ КРЕДИТА
Још две године радићемо на спуштању фискалног 
дефицита уз помоћ добрих и повољних кредита из 
Уједињених Арапских емирата, како бисмо враћали 
кредите које је претходна власт узимала по стопама 
вишим од осам одсто. То је годишња уштеда од 150-
170 милиона евра, што је огромна сума која остаје у 
буџету. сваке године трошимо више од онога што смо 
зарадили и не могу да верујем шта изјављују поједини 
политичари, да нећемо више да стежемо каиш. Не знам 
где смо то стезали каиш, осим што смо увек волели да 
кукамо, то нам је постао национални спорт, пре свега 
политичарима.

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
МЛАДИХ

Међу младим људима имамо 
огромну незапосленост и хитно 
су нам потребне подстицајне 
мере за запошљавање младих 
- ослобађање од пореза, 
додатне пореске олакшице, 
давање подстицаја за развој 
малих, средњих, породичних 
предузећа... Важно је да млади 
људи припреме пројекте или 
барем идеје, да знају у шта желе 
да улажу и како да искористе 
подстицаје које даје држава. 
Молим младе људе да не чекају, 
већ да се боре и да, заједно са 
нама, хрле у сусрет решењима.

ЧЕТИРИ ГРАНЕ 
ПРИВРЕДЕ
Наш план подразумева да радимо тешко, у наредне 

две године, али већ крајем 2014. очекујем да ће 
људи видети светло на крају тунела. То подразумева 
формирање националног приоритетног плана, односно да 
одредимо четири гране у које ћемо улагати новац, да нам 
сви инвеститори дођу сад, не за четири-пет година, већ 
одмах. 
Највише ће се улагати у пољопривреду, аутомобилску 
индустрију, и ИТ сектор. Недавно смо отворили и фабрику 
„Џонсон електрик“ у Нишу, која ће запослити 1.050 људи. 
Они су од нас одмах тражили да им покажемо Техничку 
школу и Електротехнички факултет у Нишу, разговарали су 
са деканом и професорима. Поносан сам на чињеницу да ће 
деца из Техничке школе и студенти електротехнике одмах 
добити посао у „Џонсон електрику“. Први пут радимо 
нешто организовано, знамо ко ће где шта и како да ради.

ПЕНЗИЈЕ 
НИКО НЕ 
СМЕ ДА 
ДИРА
Веома сам се трудио да, 
и поред свих реформских 
потеза, никако не дирамо 
пензије. Када су долазили 
људи из ММФ и тражили 
велико смањење пензија, 
рекао сам да то не долази 
у обзир. Пензионери су, 
својом марљивошћу и 
радом, зарадили те пензије 
и у то нећу дозволити да 
било ко икада дира.

Александар Вучић у посети фабрици “Џонсон електрик” у Нишу

Митинг Српске напредне странке у Нишу



ТРАЖИМО СТРАТЕШКЕ ПАРТНЕРЕ
Први „мерцедес“ изаћи ће из „Икарбуса“ почетком марта и продаваће се свуда 
у Југоисточној Европи. Још једна добра вест је да смо пронашли стратешког 
партнера и за „ФАП“ - једну од најозбиљнијих европских компанија из Финске. 
„ФАП“ је фабрика у реструктурирању, која тавори 20 година, 10 година безмало 
ништа не ради, а Прибој, Пријепоље и Нова Варош добрим делом зависе од ње. 
Покушаћемо да пронађемо стратешке партнере и за друге фирме попут 
„14. октобра“, „Прве петолетке“, Фабрике вагона „Краљево“...
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НАВОДЊАВАЊЕМ 
ДО БОЉИХ ПРИНОСА
За пољопривреду смо спремили више програма и неће наше сточарство више 

бити на нивоу из 1920. године. Данас имамо могућност да извеземо све што 
произведемо, у ЕУ и у Русију. Добили смо први најповољнији кредит од 100 милиона 
евра од Емирата. На списку имамо 27 фирми из Војводине, Алексинца, Шапца и 
Смедерева којима ће бити усмерена средства. Дали смо налог и свима из централне 
Србије да се јављају, пошто нисмо имали пројекте из централне Србије. А стиже 
нам још 100 милиона. Ако почнемо са наводњавањем, приносе ћемо више него да 
удвостручимо. Морамо да пронађемо људе који ће бити у стању да понуде пројекте из 
области наводњавања, да пољопривредници знају коме да се јаве, ако су им пројекти 
потребни.

НE ПРАВИМО 
РАЗЛИКУ МЕЂУ 
ЉУДИМА
Неки су рекли, ваљда спрдајући 
се са народом, да су избори ствар 
интелигенције. Хоће да кажу да они 
који су паметни треба да гласају 
за њих, а ми им, ваљда, нисмо 
дорасли. Није им довољно то што 
говоримо више страних језика од 
њих, и што смо и више, и боље школе 
завршили, и што нисмо крали, за 
разлику од њих. И што, за разлику 
од њих, марљиво и вредно радимо 
свакога дана. ствар је љубави 
према отаџбини, према будућности 
и према нашој деци то како ће се 
људи опредељивати. Никада нећу 
да осудим онога ко каже да треба 
да се гласа за неког другог, или да 
ће да гласа за неког другог.  И о 
њима ћемо да бринемо једнако као о 
онима који гласају за нас. О сваком 
грађанину ћемо да водимо рачуна, и 
никада нећемо правити разлику међу 
људима. 

САМИ СЕБЕ 
ДА МЕЊАМО
Волео бих да сви грађани изађу 
на изборе и да кажу какву србију 
хоће, и коме верују. Ја не верујем 
да неко у србији мисли да се рак 
лечи аспирином, андолом или желе 
бомбоном. Верујем у тешка решења, 
бићу крив за то јер ћу увек да радим, 
да гледам где год могу да помогнем, 
и тражићу од људи из сНс да буду 
вреднији, марљивији, да раде као 
Немци, да поштено обављају свој 
посао. сви смо ми, у периоду иза нас, 
помало изгубили радну кондицију, 
помало навике, помало смо се 
навикли да очекујемо да нам држава 
све донесе на тацни. Такве ствари 
почели смо да мењамо из корена.

БЕОГРАД НА ВОДИ
Многи нису веровали ни када смо говорили да ће борба против корупције и криминала 

да буде онако озбиљна, па видите каква је, многи су причали о увођењу виза, а 
ми смо добили датум за отпочињање преговора. Ја вам сада кажем да ће „Београд на 
води“, и поред свих скептика, да покрене целу Србију. Ту ће бити ангажоване стотине 
компанија из целе земље, што ће повећати приходе и у туризму и услугама, и, пре свега, у 
грађевинарству. Наше компаније 
градиће огромне објекте, нешто 
што ће бити наш понос. Велики 
торањ требало би да има 50 
спратова и да буде највиша 
зграда у овом делу Европе, 
ту је, затим, пешачки мост, 
градња нове улице, београдског 
Шанзелизеа, шопингмолови, 
пословни простори, апартмани... 
Ту ће купити апартмане неки 
од најпознатијих и најбогатијих 
људи у свету. Наш град, наша 
земља, постаће светски познати.



- Бити део највишег законодавног 
органа државе са собом носи вели-
ку част, али и још већу одговорност. 
Сада је та одговорност сигурно на 
највишем нивоу у последњој деце-
нији, с обзиром на то да је пред нама 
година кључних реформи, и да ће 
у овом мандату Скупштина имати 
пред собом важну улогу, да својим 
законским предлозима заврши пе-
риод транзиције и донесе најбит-
није законе у процесу европских 
интеграција. Све ово има за циљ да 
коначно постави нашу економију на 
здраве основе. Међутим, пуко члан-
ство у парламенту није довољно да 
оправда поверење грађана. Однос 
који посланик има према позицији 

која му је дата, од стране грађана, је кључна. Само редов-
но присуство, активно учешће у дискусијама и уважавање 
мишљења релевантних друштвених субјеката на које се 
закони односе, могу учинити да грађани Србије имају ква-
литетан парламент, којим ће моћи да се поносе. Управо 
овде верујем да лежи улога младих људи, који су у стању 
да у парламентарни живот унесу нову енергију и посвеће-
ност, коју ова институција заслужује. Нашој замљи је по-
требно много преданог рада и способности да се прате 
савремени трендови у нашем и европском законодавству, 
и СНС има намеру да то и оствари.

Потпредседник Главног одбора српске напредне 
странке, Никола селаковић, представио је младе  
кандидате српске напредне странке за народне 

посланике на листи „Александар Вучић – будућност у 
коју верујемо“, у Народној скупштини републике србије.

селаковић је, на платоу испред скупштине србије, 
представио више од 40 напредњака, високообразова-
них људи, млађих од 35 година, који ће се у скупштин-
ским клупама борити за модерну и уређену србију.    

„Ова младост одговор је српске напредне странке на 

потписе које су ставили Драган Ђилас и Зоран Живковић 
на коалициони споразум, који за србију значи повратак 
у време буџетских дефицита и корупције, у време ло-
ших, старих путева и странпутица прошлости, у којој су 
одлуке тајкуна утицале на живот обичног грађанина. 
Такву србију почели смо да смештамо у прошлост, а 
овде се окупио део србије који у напорима и политици 
Александра Вучића види једини начин за излаз србије 
из учмалости“, истакао је Никола селаковић, поносно 
представљајући младе напредњаке из целе србије.

Унећемо нову 
енергију и посвећеност

сНс И МлАДИ
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БУДУћНОСТ 
у коју верујемо

АЛЕКСАНДАР ЈОВИЧИћ, 
дипл. економиста:

ДУШИЦА СТОЈКОВИћ, 
дипл. политиколог за 
међународне односе:

Родна 
равноправност 
на делу
- Указано ми је поверење, као младом 
политикологу, да будем предложена за 
народног посланика у нашем највишем 
законодавном телу. Као млада профе-
сионална жена, пре свега ћу се, уколи-
ко будем изабрана, трудити да радим 
на оснаживању жена на свим пољима. 
Било да причамо о активностима чији је циљ поспешивање 
здравља жена, њихове могућности самозапошљавања, преду-
зетништва или било чега другог, жене ће у мени имати јаког 
савезника. Србију кроз четири године, пре свега, видим много 
ближе европским интеграцијама. Један тежак период је окон-
чан, али други тек почиње. Мени је привилегија што ћу, надам 
се, бити у прилици да дам све од себе и допринесем европским 
тежњама наше државе. У исто време, то повлачи велику одго-
ворност. Сигурна сам да ћу моћи да одговорим адекватно, у 
складу са поверењем које ће ми евентуално бити указано, на 
све изазове евроинтеграција. СНС, такође, жели да постигне 
нешто што нико до сада није успео - родну равноправност на 
делу. Као што знате, 42 одсто наших кандидата на изборима 
за одборнике Града Београда су жене, док је проценат канди-
даткиња за народне посланике у Скупштини Србије 39 одсто. 
То је, подсетићу, изнад 33 одсто препоручених резервисаних 
мандата за жене. Жена која је оснажена, која има могућности 
да ради и привређује, која је на положајима одлучивања, дру-
гачије ће моћи да одговара на проблеме друштва. Управо то ка-
рактерише СНС - нови приступ решавању проблема уз највећу 
помоћ жена.



- Тренутак када схватите да ћете 
бити део тима, који једним делом  
чине, пре свега, млади, образовани 
и успешни људи, даје вам енергију, 
али и наду да Србија заиста иде 
напред. Број младих кандидата за 
посланике на нашој листи говори о 
томе да млади у Србији могу да оче-
кују много више, него последњих 
година. Пре свега, злагаћемо се да 
што више младих у Србији, после 
факултета, дође до посла, како не 
би одлазили из Србије. То је један 
од наших циљева, који ће поред 
многобројних,  а који су приоритет 
СНС, помоћи да се у Србији заис-
та живи боље. Мислим да многима 

могу да дам добар пример, посебно 
женама, да се укључе у политику и учествују у одлукама 
које су битне, не само за њихову будућност, већ и за будућ-
ност њихове деце.

- Учешће у раду Народне скупшти-
не видим, пре свега, као прилику 
за пружање личног доприноса на-
порима који су заједнички за све 
младе људе, који живе и раде у 
Србији данас: напорима усмереним 
ка изградњи праведнијег друштва, 
ефикаснијег система, успешније 
привреде и значајно већих шанси за 
сваког појединца. Ово су, свакако, 
амбициозни циљеви, а такви и мо-
рају да буду, ако се жели суштински 
помак: достизање стања довољно 
позитивног и довољно стабилног, 
да младе људе охрабри да своју 
будућност граде у Србији, да овде 
формирају своје породице. Коначно, за стварање нове 
наде: да Србија може боље, јер то одавно заслужује, и јер 
то заиста можемо да постигнемо - ако у то заједно верује-
мо, ако на томе заједнички радимо.

САЊА НИКОЛИћ, новинар:

Залагаћемо се да млади 
не иду више из Србије

Др ВЛАДИМИР ОРЛИћ, 
доктор наука електротехнике и рачунарства:

Поставили смо 
амбициозне циљеве
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Српска напредна странка представила је младе кандидате за народне посланике



Београд као модеран, европски град и град задовољ-
них људи. Удобан за живот и сигуран за сваког грађа-
нина. Београд као мотор развоја целе Србије - овако 
српску престоницу види  др Небојша Стефановић, 
потпредседник Главног одбора СНС и председник 

Градског одбора Београд СНС, који каже да су приоритетни 
циљеви Српске напредне странке поправљање инвестиционог 
амбијента главног града и ново запошљавање, као и борба про-
тив корупције и криминала. 

- Али, кључна и најважнија је борба за виши стандард Београђа-
на. Управо због тога, „Београд на води” је најзначајнији пројекат 
за наш главни град,  вредан 3,1 милијарду долара, који би требало 
да отвори много нових радних места и упосли наше грађевинске 
компаније, покрене угоститељство 
и туризам, али и друге гране при-
вреде. Истовремено, измештањем 
постојећих садржаја, задржавамо 
оно што представља дух Београда, 
и уједно тежимо савременим трен-
довима модерног града. Посебно 
је важно измештање Железничке 
станице, јер тиме ослобађамо огро-
ман простор градског грађевинског 
земљишта, намењеног изградњи 
пословног простора и стамбених 
јединица. Железнички саобраћај 
биће далеко ефикаснији и функцио-
налнији. У плану је и измештање Ау-
тобуске станице из центра града, и 
градња нове на Новом Београду, на 
месту данашњег Бувљака. Дакле, од Бранковог моста, до уласка 
на Сајам, уклониће се све што не припада будућности Београда. 
Истовремно, залагаћемо се за децентрализацију Београда, више 
надлежности за београдске општине, како би решавање кључ-
них инфраструктурних проблема било лако доступно грађанима. 
Омогућићемо легализацију објеката по повољним ценама, и тим 
новцем наставити изградњу комуналне инфраструктуре.

Колико пројекат „Београд на води” и спуштање града на 
реке може да донесе српској престоници?

- Београд ће постати један од водећих туристичких центара 
Југоисточне Европе. Уложени новац вратиће се вишеструко. 
Корист неће имати само Београд и Београђани, јер је „Београд 
на води” пројекат од посебног значаја за целу Србију. Посебно 
је важно што наши партнери у потпуности финансирају читав 
пројекат, на којем ће бити упослене многе грађевинске фирме. 
„Београд на води” је наша визија, пројекат у који верујемо и који 
ће променити слику наше земље. Београд ће се коначно спусти-
ти на своје две реке.

Да ли имате информацију када би требало да почну први 
радови на овом пројекту, и шта је прво на чему ће се ра-
дити?
- Очекујем да ће први радови моћи да се виде већ ове године, 

а у року од две године, први препо-
знатљиви делови комплекса биће 
завршени.
Који су, по Вама, горући проблеми 
Београда? Шта је све претходна 
власт, предвођена Демократском 
странком, крила од грађана?

- Много је проблема са којима се 
суочавамо и пожара које гасимо. 
Драган Ђилас је мислио искључиво 
на сопствене интересе, а најмање 
на Београђане и Београд. Док је био 
на власти, само једна његова фирма 
„Дајрект Медија” имала је промет 
од 38 милијарди динара, док су за 
то време градска предузећа бивала 
све сиромашнија. Био је одличан ме-

наџер за своје приватне фирме, али лош за Београд и Београђа-
не. Задужење Београда је 960 милиона евра, са тенденцијом 
раста. Бус плус је у потпуности промашен и погрешно постављен 
систем. Грађани су све то свакодневно трпели, али Ђиласа то 
није много интересовало, желео је профит, на штету Београђа-
на. Нерационалног трошења новца било је на сваком кораку и 
пројекту, од Булевара краља Александра, Пожешке улице, до 
Вуковог споменика. Занимљиво је да Дирекција за путеве није 
желела да одобри те радове, иако су на њеном челу били људи 

БЕОГРАД на води спојиће           традиционално и модерно

ИНТерВЈУ БрОЈА
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- Београд на води је наша визија, 
пројекат у који верујемо и који ће 
променити слику наше земље. 
Београд ће се коначно спустити на 
своје две реке. Очекујем да ће први 
радови моћи да се виде већ ове 
године, а у року од две године, 
први препознатљиви делови 
комплекса биће завршени
(Др Небојша Стефановић)

Др Небојша стефановић, 
потпредседник Главног одбора 
сНс и председник 
Градског одбора Београд сНс



СНС ИНФОРМАТОР 12/2014  |  9

Поносан сам на законе 
које сам предложио

Да ли сте задовољни ефектима акције „Прио-
ритет за децу и труднице“, коју сте покренули 
као председник скупштинског Одбора за права 
детета?

- Основни мото кампање био је да системски 
поправимо положај деце, трудница и породиља у 
друштву, и укажемо на значај материнства. Жеља 
нам је била да пружимо додатни импулс породи-
ци и подстакнемо рађање, пробудимо моралну 
свест и укажемо да труднице и мајке морају бити 
уважаване, поштоване, привилеговане, и да, у 
сваком тренутку, и на сваком месту, морају имати 
приоритет. Предложеним Изменама и допунама 

закона о раду изборили смо се  да трудницама 
и породиљама, које су запослене на одређено 
време, радни однос буде продужен до истека 
коришћења права на одсуство ради неге или по-
себне неге детета. решили смо још један вишего-
дишњи проблем, специјални закон о здравственој 
заштити деце, трудница и породиља, чији сам 
предлагач био, такође је једногласно, подршком 
свих посланичких група, усвојен у парламенту. 
Деца, труднице и породиље данас имају право на 
здравствену заштиту, без обзира да ли им је ове-
рена здравствена књижица, или не. Поносан сам 
на чињеницу да сам лично био предлагач два за-
кона. Надам се да ћемо и убудуће квалитетнијим 
законским решењима допринети бољем животу 
посебних и социјално угрожених категорија ста-
новништва. Уосталом, овде нисмо због нас самих, 
већ због грађана које представљамо.

БЕОГРАД на води спојиће           традиционално и модерно

- Посебно је важно измештање 
Железничке станице, јер тиме 
ослобађамо огроман простор 
на коме ће се градити 
пословни простор и 
стамбене јединице. У плану 
је и измештање Аутобуске 
станице из центра града, и 
градња нове на Новом 
Београду, на месту данашњег 
Бувљака. Дакле, од Бранковог 
моста, до уласка на Сајам, 
уклониће се све што не 
припада будућности Београда
(Др Небојша Стефановић)

из Ђиласовог мандата. Управо то указује да је несавесно и не-
одговорно трошен новац Београђана. Главни град је задужен 
и за набавку подземних контејнера. Тај милионски посао, под 
сумњивим околностима, додељен је конзорцијуму фирми „Бла-
гојевица“ из Младеновца и „Блок“ из Београда, које се пре тога 
никада нису бавиле тим пословима. Све у свему, лоша политика 
бившег градоначелника, осим дугова, резултирала је и огромном 
незапосленошћу у главном граду. Српска напредна странка неће 
аболирати од одговорности носиоце корупције и криминала, о 
коме год да је реч. Очекујем да ће државни органи радити свој 
посао.

Увели сте бројне новине у рад Народне скупштине – први 
пут су потпредседници из редова опозиције потпуно рав-
ноправно председавали седницама, међу првим усвојеним 
законима био је закон који је поднео народни посланик из 
опозиције, на дневни ред су стављани закони које предла-
же опозиција, усвојено је јако много амандмана, рад пар-
ламента био је веома транспарентан... Да ли сте поносни 
на то и да ли је потребно да се настави са новитетима у 
Народној скупштини?
- Урађено је доста и можемо да се похвалимо транспарентно-

шћу у раду и потпуном отвореношћу парламента. Оно што ради-
мо доступно је свима, како медијима, тако и грађанима. Уведен је 
стриминг, седнице одбора, јавна слушања, на којима су се водиле 
озбиљне и стручне расправе о материји која је на дневном реду. 
Све то чинило је седнице скупштине још квалитетнијим. Невла-
дин сектор, као додатни контролор, био је присутнији у раду 
парламента. Свеже идеје допринеле су бољој контроли извршне 
власти. Када то кажем, мислим да смо са независним регулатор-
ним телима, која одговарају за свој рад Народној скупштини, уз 
тешњу сарадњу, постигли да механизми контроле рада буду још 
ефикаснији. Сваког последњег четвртка у месецу, када чланови 
Владе одговарају на питања, Скупштина је била озбиљан кон-
тролор. Било је непријатних и тешких питања. Имали смо и две 
посебне седнице, на захтев опозиције, које су се тицале актуел-
них тема из области економије. Потврда нашег залагања свакако 
су награде Народној скупштини за отвореност и јавност рада, 
од повереника за информације од јавног значаја, Родољуба Ша-
бића. Скупштина је оцењена као најотворенија институција у др-
жави. У позитивном извештају ЕК о напретку Србије, изузетно је 
оцењен рад Народне скупштине. Све у свему, достигли смо виши 
ниво у односу на претходне сазиве и поставили репере.

Будући изглед Савамале: Пројекат „Београд на води“ спустиће град на реку 
и покренути привреду целе Србије
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365 ДАНА       УЗ БЕОГРАЂАНЕ
Површина: 3.227 км2 

Градске општине:
Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, 
Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, 
Звездара, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, 
Обреновац, Сопот, Сурчин

Број становника: 1.639.121

ГрАД БеОГрАД

СНС

1. РАКОВИЦА

Обука за рад на 
рачунару

ОО СНС Раковица покренуо је акцију 
„Умрежи се са нама“, у склопу које су сви за-
интересовани грађани похађали бесплатну 
обуку како да користе рачунар. Грађане су 
обучавали чланови новоформираног Са-
вета за информационо и комуникационо 
друштво, у просторијама ОО.

Огрев за 
сиромашне

Општина Раковица, у сарадњи са ЈКП 
Зеленило Београд, обезбедила је огрев за 
социјално угрожене породице у Раковици. 
Обезбеђено је више од 40 м3 дрва, за 12 по-
родица, а акција се наставља. Миличковић 
је обишао најстарије чланове Савеза удру-
жења бораца НОР-а и уручио им пакете са 
основним животним намирницама.

Трибина „Буди бржа”
Другу годину заредом, Општина Раковица прикључила се обеле-

жавању Европске недеље превенције рака грлића материце, и до-
нирала 70.000 динара за реновирање гинеколошке амбуланте ДЗ 
Раковица. На предлог председника Миличковића, организована је и 
трибина „Буди бржа,“ са циљем да се укаже на важност превенције 
и раног откривања рака грлића материце. Поводом Светског дана 
борбе против рака, одржали смо трибину „Не плаши се - провери 
се“, посвећену борби против рака дојке. Трибини су присуствовали и 
др Небојша Стефановић, председник Народне скупштине, и државна 
секретарка Стана Божовић.

Чишћење снега
Више од 40 активиста ОО СНС 

у Раковици чистило је снег, на Ви-
диковцу и у Скојевском насељу, са 
прилаза зградама и са аутобуских 
стајалишта, а суграђанима на 
улици делили су чај. У Реснику су 
очишћене улице Славка Миљко-
вића и Едварда Грига, а осло-
бођен је и прилаз Дому здравља. 
Со је посута у улици Видиковачки 
венац, а затим је уклоњен лед.

сНс У ГрАДУ БеОГрАДУ
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365 ДАНА       УЗ БЕОГРАЂАНЕ

Општине у којима СНС учествује у 
власти: Земун, Вождовац, Раковица, 
Гроцка, Лазаревац и Сурчин

Паркићи за све
На иницијативу председника Општине, Милосава Милич-

ковића, покренута је акција „Паркићи за све“, у оквиру које је 
уређено више од 30 паркића, дечијих игралишта, спортских те-
рена и зелених површина. Покренута је и акција „Засади дрво за 
лепши комшилук“, у оквиру које су запослени у Општини, зајед-
но са малишанима из вртића, садили дрвеће.

Десет стипендија
Председник Општине угостио је најбоље основце, стипен-

дисте Фонда за развој талената Раковице, којима је Општина 
у октобру 2013. доделила десет стипендија, укупне вредности 
90.000 динара по ученику.

Уређење спортског терена
На иницијативу ОО СНС Раковица, активисти МО Кошутњак 

уређивали су спортски терен код Пете економске школе, у улици 
Матије Гупца, где су уклонили шибље, коров и смеће. Посече-
на дрва донирана су социјално угроженој породици у Раковици, 
која ће их користити за огрев.

Поклони за најмлађе
У складу са традицијом, и ове године чланови МО Запад-

ни Врачар, обележили су божићне и новогодишње празнике. У 
просторијама Општине Савски венац, председница Мира Гајић, 
са сарадницима, поделила је пакетиће и поклоне најмлађима.

2. САВСКИ ВЕНАЦ

Мерење шећера 
и крвног притиска

Током претходне године, наши чланови подржали су 
акцију превентивних прегледа грађана, којима је мерен 
крвни притисак и ниво шећера у крви. Чланице Уније 
жена СНС прикупљале су гардеробу, у сарадњи са Цр-
веним крстом, а посетиле су и 13 најстаријих чланица и 

уручилиле им поклоне. Поделили смо 42 пакетића со-
цијално угроженој деци из Добановаца, у просторијама 
МЗ, а акцију су финансирали чланови МО Добановци 1 
из личних средстава.

3. СУРЧИН

Такмичење на Дунаву
Наши активисти, у сарадњи са члановима Здравственог савета 

СНС Гроцка и Савета за здравство Београда, подржали су акцију 
одржавања превентивних прегледа за грађане у МЗ Калуђерица, 
у којој је прегледано 317 заинтересованих. На надметању у пли-
вању за часни крст на Дунаву учествовала су 32 такмичара, међу 
којима и једна жена, Александра Сантрач Стојановић. За посети-
оце ове манифестације у Гроцкој, која се одржава другу годину 
заредом, приређен је културно-уметнички програм, а традицио-
нално је наступио црквени хор, а потом и Александра Дабић.

4. ГРОЦКА

Помоћ старијим комшијама
Омладина СНС Звездара наставила је са акцијом „Помоћ ста-

ријим комшијама“, којима је потребна свакодневна помоћ прили-
ком набавке намирница, лекова и средстава за хигијену. Нашли 
су се, као помоћ и замена, свим старијим комшијама на Звездари, 
који су нас контактирали, посебно за време снежних падавина и 
кошаве. У искреном разговору са 
пензионерима, и онима који нису 
остварили право на пензију, сазна-
ли смо да Град Београд и Општина 
Звездара, у прошлости, нису има-
ли довољно слуха за њихове про-
блеме и потребе.

5. ЗВЕЗДАРА



сНс У ГрАДУ БеОГрАДУ

12  |  СНС ИНФОРМАТОР 12/2014

Обишли смо заборављене 
у Панчевачкој улици

Чланови ОО СНС Стари град и кандидати за градске одбор-
нике, Радослав Марјановић и Срба Филиповић, обишли су најуг-
роженије суграђане који живе у Панчевачкој улици. Окружени 
велелепним, новим солитерима, ови станари живе живот у ру-
инираној згради бивше фабрике гипса из 1939. године, забора-

вљени од свих, без тоалета и са лошим инсталацијама за струју, 
воду и канализацију. Обраћали су се Општини Стари град, би-
вшем градоначелнику Ђиласу и бившем председнику Тадићу, 
али су свуда наилазили на недостатак воље да им се помогне. 
За СНС брига о људима је на првом месту. ОО СНС Стари град 
ангажоваће чланове Савета за правна питања, који ће нашим су-
грађанима пружити правну помоћ. Радослав Марјановић и Срба 
Филиповић донели су једнократну помоћ у основним животним 
намирницама.

6. СТАРИ ГРАД

Обилазак 
ромских 
породица

У протеклом месецу, поред 
подршке акцији бесплатних 
зубарских прегледа и давања савета за правилно одржавање 
усне дупље, чланови Савета за здравство ОО СНС Младеновац 
подржали су акцију обиласка најстаријих суграђана и саветовања 
у вези са лековима. Посебно интересовање за акцију показали су 
дијабетичари и бубрежни болесници. Група младих активиста, на 
челу са координатором ОО СНС у Младеновцу, Гораном Спасоје-
вићем, обишла је две породице слабог имовног стања, у сеоским 
МЗ и уручили им помоћ, а деци поклоне. Представници ОО СНС 
обишли су и више ромских породица, који су се захвалили на по-
моћи и разумевању за тежак положај у коме се налазе.

7. МЛАДЕНОВАЦ

9. СОПОТ

11. ВОЖДОВАЦ
12. ЧУКАРИЦА

10. ОБРЕНОВАЦ

8. ВРАЧАР

Поклони за 
децу са 
сметњама у развоју

Напредњаци Врачара обишли су школу за децу са сметњама у 
развоју „Душан Дугалић”, на Врачару. Малишанима смо уручили 
новогодишње пакетиће са играчкама и слаткишима, а школи смо 
поклонили рачунар. Деца су извела пригодну приредбу, а вра-
чарски напредњаци обећали су да ће се акција наставити.

Активисти ОО Сопот органи-
зовали су низ акција у којима су 
помогли старим и изнемоглим 
суграђанима. Обишли су и помо-
гли у снабдевању огревом и ос-
новним животним намирницама 
породице без примања.

Огрев за најсиромашније

Инвалидска 
колица на дар

Кандидат за народнoг по-
сланикa Народне скупштине, 
др Обрад Исаиловић, даро-
вао је, из личних средстава, 
ортопедско помагало, лака и 
удобна колица, која ће омо-
гућити нашем суграђанину из 
Стублина бољу покретљивост 
и активност у свакодневном 
животу.

Превентивни прегледи
ДЗ Вождовац, у сарадњи са Општином Вождовац и месним 

одборима СНС, организовао је низ превентивих акција. Оба-
вљени су превентивни прегледи и одржане здравствене три-
бине, са посебним акцентом на превенцију и рано откривање 

карцинома дебелог црева и грлића 
материце. Поред савета, грађани који 
живе у приградским насељима, а ста-
рији су од 65 година, моћи ће да про-
вере здравствено стање кроз читав сет 
анализа.

Саднице за парк 
на Бановом брду

МО Горица, у сарадњи са ресорним Саветом ОО СНС Чукари-
ца, организовао је акцију прикупљања материјалне помоћи, која 
је потом уручена општинској организацији Удружења прогнаних, 
избеглих и расељених лица, настањених на територији Чукарице. 
Чланови МО Виногради прикупљали су гардеробу како би помог-
ли социјално угроженим грађанима. Савет за омладину, у сарадњи 
са надлежним ресорним Саветом ОО СНС Чукарица, обележио је 
Светски дан едукације о заштити животне средине - акцијом поде-
ле едукативног материјала на ову тему, а из сопствених средстава 
организатори су обезбедили и саднице, намењене парку у централ-
ном делу Бановог брда.

Активисти СНС у посети житељима Панчевачке улице
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Бесплатни лекарски прегледи
Активисти ОО СНС Земун, у сарадњи са лекарима КБЦ Бе-

жанијска коса и КЦ Србије, подржали су акцију обезбеђивања 
бесплатних лекарских прегледа за грађане. Прегледе су вршили 
лекари специјалисти из области онкологије, гастроентерологије, 
ендокринологије, интернисти и ортопеди. Грађани су имали при-
лике и да измере шећер у крви, притисак, масноћу, рађени су ЕКГ 
прегледи и онколошки прегледи груди. Акција је наишла на ог-
роман одзив грађана.

13. БАРАЈЕВО

15. НОВИ БЕОГРАД

16. ПАЛИЛУЛА

17. ЗЕМУН

14. ЛАЗАРЕВАЦ

Помоћ за две 
угрожене породице

Активисти ОО Барајево прикупили су финансијска средства и 
донирали их за уређење куће породици Дамњановић из Вранића. 
Такође, за њих су купљени огрев, прехрамбени и хигијенски про-
изводи. Друга донација ОО СНС Барајево била је за породицу 
Јелић из Великог Борка, којој је уграђена водоводна мрежа и 
ново купатило. Такође, активисти МО Вранић вредно су радили 
на уређењу школског дворишта, које је било у катастрофалном 
стању, јер дуго година нико о њему није водио рачуна.

Излет за најстарије суграђане
ОО СНС Лазаревац спровео је акцију помоћи и посете старим 

особама. Чланице Форума жена старим особама доносиле су 
намирнице и лекове. Нашим старим суграђанима оставили смо 
бројеве мобилних телефона, како би могли да нас позову у сва-
ком тренутку. Активисти ОО СНС Лазаревац организовали су 
једнодневни излет за 50 својих најстаријих чланова. Излетници 
су део дана провели у шетњи парком и посети музеју у Аранђе-
ловцу, а део у обиласку цркве на Орашцу.

Унапређивање саобраћаја
У жељи да реши основне комуналне проблеме грађана у Но-

вом Београду, Савет за саобраћај ОО СНС Новог Београдa пред-
ставио је елаборат „Преглед услова одвијања саобраћаја на те-
риторији Општине Нови Београд и предлог мера за унапређење 
стања“. Циљ елабората је да прикаже конкретне проблеме на 
које указују грађани и пронађе решења. Анализирани су пробле-
ми на подручју сваког МО, дефинисани су проблеми пешака, би-
циклиста и недовољног броја паркинг места.

Акција да се деци 
обезбеди социјална помоћ

Активисти и координатори МО Бесни Фок припремили су 
дрва за огрев комшији Иштвану Богнару из насеља Прелив. На-
шем младом суграђанину, Стефану из Крњаче, који се оклизнуо 
и покидао лигаменте колена, обезбедили смо превоз до лекара и 
штаке. Активисти МО Вишњичка Бања обишли су Петра Лакића, 
који живи сам, пошто му је ћерка у иностранству, и нацепали му 
дрва. Активисти МО Борча 1 сакупили су новац и купили два ме-
тра дрва, како би помогли породици у којој, само од једне пен-
зије, живе четири пунолетне особе и троје деце. Покренули смо 
и процедуру да се деци обезбеди социјална помоћ.

Пензионери Лазаревца испред Старог здања у Аранђеловцу

Представљање елабората

Грађани Земуна проверавају здравље
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Нова радна места 
за младе

Од Зоране ћу тражити да буде још 
марљивија, да ради још више, а 
грађане ћу да примам и ја, и то радим 
сваки дан. Она је то радила годину 
и по дана, и мора да настави то да 
ради. Поносан сам на то што Зорана 
има времена за грађане - овим речи-
ма је председник Странке, Алексан-
дар Вучић, прокоментарисао је рад 
Зоране Михајловић, која је протеклих 
месеци разговарала са више хиљада 
људи и тражила решења за њихове 
проблеме, у различитим градовима 
Србије.

Перспектива за омладину: Вања Удовичић са учесницима трибине

Вања Удовичић, кандидат сНс у сГ Београда, и сла-
вко Гак, члан Главног одбора сНс, учествовали су у 

јавној дебати „Боља будућност за младе“ на Вождовцу. 
„реформе и јачање економије предуслови су за 

бољи живот свих грађана, а посебно младих. Макси-
мално ћемо се ангажовати да створимо привредни 
амбијент у коме ће се отварати нова радна места и 
пружити шанса младима да се запосле“, рекао је том 
приликом Удовичић.

Свакодневно 
са грађанима

На отварању мини хидроцентрале 
Доње Гаре

Зорана Михајловић са радницима 
Рударског басена Колубара

Буђење еколошке свести код младих: Дан заштите озонског омотача

Посета Термоелектрани „Никола Тесла Б“
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Др Јоргованка Табаковић, 
др Небојша стефановић, проф. 
др Зорана Михајловић, Игор 
Мировић, Горан Кнежевић, 
Братислав Гашић и Никола 
селаковић најближи су 
сарадници председника српске 
напредне странке, Александра 
Вучића, с тим што је др Табаковић 
замрзла функцију заменика 
председника странке, и свој 
пуни допринос даје као гувернер 
Народне банке србије. Ипак, 
сНс је и даље њена породица. 
структура странке почива 
на енергији, знању, искуству 
и пожртвованости шесторо 
потпредседника ГО сНс, и управо 
њима поверавају се најтежи и 
најсложенији задаци на путу 
реформи и стварања од србије 
модерне, здраве и уређене 
државе.

ТИМ КОЈИ ПОБЕЂУЈЕ

Небојша СтефановићЈоргованка Табаковић

Зорана Михајловић Игор Мировић

Горан Кнежевић Братислав Гашић Никола Селаковић
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Време је да Александар Вучић 
буде премијер

Председник Републике Србије, Томислав Николић, потписао је Указ о распуштању Народне 
скупштине Републике Србије и Одлуку о расписивању избора за народне посланике

„Ја ћу, наравно, 
навијати да победи 
Српска напредна 
странка, зато што сам 
био њен кандидат 
на председничким 
изборима, и зато што 
мислим да је то она 
снага, одлучујућа 
снага, која је држави и 
друштву недостајала, 
на време формирана, 
на време сазрела, на 
време утврдила своју 
политику и почела да је 
остварује. Сада је време 
да Александар Вучић 
преузме одговорност 
и буде премијер.“ 
(Томислав Николић)

18. Деспотовац
стипендије за студенте, давање 
крви

У координацији са Туристичко-спорт-
ском организацијом, одржана је акција 
добровољног давања крви у МЗ Велики 
Поповић, где су пример хуманости пока-
зали и повереник СНС за Општину Дес-
потовац, Никола Николић, и одборник 
СНС у СО Деспотовац, Ненад Јовановић. 
Општина је донела одлуку да свим сту-
дентима државних факултета даје месеч-
ну помоћ од 5.000 динара. Омогућено је 
да 52 пољопривредна домаћинства до-
бију кредит за јесењу сетву, од 50.000 до 
200.000 динара. Општина је отплатила 
камате на кредите, а газдинства су у оба-
вези да до краја године измире само глав-
ницу дуга. Општина ће и у 2014. кредити-
рати пољопривреду и ради се на плану за 
пролећну сетву.

19. Инђија
Пакет за особе са посебним пот-
ребама

Делегација ОО СНС Инђија, коју је 
предводила Нина Марковић, председни-

ца Актива младих, посетила је породицу 
Драгутиновић - Димитријевић из Инђије. 
С обзиром на то да је госпођа Драгути-
новић лице са посебним потребама, а да 
је незапослена, уручили смо јој помоћ у 
виду пакета са основним животним на-
мирницама.

20. Кладово
Производња здраве хране

Председник ОО СНС, Бобан Гордић, 
покренуо је иницијативу за развој МЗ Ве-
лика Врбица, са фокусом на индивидуал-
ни развој домаћих производа, изградњу 
етно села, производњу здраве хране и 
развој ратарства и виноградарства. Идеја 
је да се створи модерно село, чије се ру-
ководство брине о потребама мештана и 
и пружа стручну помоћ. Приоритети Вр-
бице су и решавање проблема водовода и 
канализације, оснивање задруга за откуп 
пољопривредних производа, градња сис-
тема за наводњавање, поправка путева... 
Урош Бановић, одборник СНС у СО Кладо-
во тражио је да се обезбеди канцеларија у 
којој би одборници могли да разговарају 
са грађанима. Бановић је, на седници СО, 

указао и на неразумно високе износе за 
поједине инвестиције – 130 милиона за 
зелену пијацу, 50 милиона за паркинг за 
продају робе из камиона, 7,8 милиона 
динара за паркинг код самопослуге, 2,1 
милион за аутобуско стајалиште, 10,5 ми-
лиона за камп простор, 2,5 милиона за те-
ретану и фитнес центар.

21. Клина
Три краве за најугроженије поро-
дице

Чланови Привременог органа у Општи-
ни Клина, Божидар Шарковић, Весна Пе-
шић и Миљко Шарковић (СНС), издвојили 
су око 200.000 динара и поделили једно-
кратну помоћ социјално угроженим поро-
дицама са децом, и породицама у којима 
живе стари и немоћни. С обзиром на то да 
општине на КиМ немају приходе, решили 
су да издвоје новац од својих плата. Орга-
низовано је паљење бадњака у манастиру 
Будисавци, где се окупило више породи-
ца са децом, и где је Божидар Шарковић 
малишанима поделио 15 пакетића. Винка 
Радосављевић, председник ОО СНС и 
начелник Пећког округа, обилазећи поро-
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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

дице са децом, сазнала је да су домаћини 
заинтересовани да гаје краве. У сарадњи 
са пријатељима из Канаде, помогла је да 
три породице (Јефтић из Истока, Дашић 
и Костић из Клине) добију 4.500 евра и 
купе три краве, како би побољшале своју 
економску ситуацију. Неизмерно смо зах-
вални нашој браћи из Канаде, а посебно 
Радмили Мицић, која организује донатор-
ска окупљања.

22. Краљево
станови за роме прогнане са КиМ

Технички пријем и примопредаја 
спортске хале у Рибници, код Краљева, 
планирани су за 1. септембар ове године. 
У другој и трећој фази предвиђени су ин-
фраструктурно уређење и набавка опре-
ме. Вредност објекта је око 900 милиона 
динара, а највећи део средстава обезбе-
дила је локална самоуправа. У марту ће 
почети изградња 20 станова за Роме, који 
су прогнани са КиМ, 1999. године, и који 
скоро 15 година живе у тзв. Шаторском 
насељу, надомак Краљева. Град је обез-
бедио инфраструктуру, а 25 милиона ди-
нара, који су добијени од Комесаријата за 
избеглице, биће уложено у грађевинске 
радове.

23. лозница
Храна и одећа за угрожене

Чланови Савета за популацију, бригу 
о деци и социјална питања и чланови ГО 
СНС Лозница, приредили су дружење са 
најмлађим суграђанима, 13. јануара, у 
просторијама СНС. Председник ГО, Јез-
димир Вучетић, поделио је новогодишње 
пакетиће деци и пожелео им добро здра-
вље и безбрижно детињство. Чланови Са-
вета су 18. јануара посетили мештане села 
Брњац и социјлано угроженим породица-
ма поклонили прехрамбене, хигијенске 
и одевне пакете. Представници ГО СНС 
Лозница посетили су мештане Великог 
Села, где су разговарали са грађанима о 
њиховим проблемима, уручили хумани-
тарну помоћ породицама којима је нај-
потребнија и подржали акцију мерења 
крвног притиска и шећера у крви.

24. рековац
стоматолошки прегледи

Подржали смо акцију мерења крвног 
притиска и шећера у крви, као и давање 
стоматолошких савета у циљу превенције 
каријеса. Акција је одржана 24. јануара, а 
укључило се више од 50 житеља Левча.

25. сремска Митровица
50.000 динара за прворођене бебе

Градске управе за образовање, 
пољопривреду, привреду и предузет-
ништво, здравствену и социјалну и заш-
титу животне средине донеле су програм 
рада за 2014. годину, и усвојени су им 
планови јавних набавки. Заменик градо-
начелника и начелник Градске управе за 

здравствену, социјалну и заштиту жи-
вотне средине уручили су прворођеним 
бебама 50.000 динара и пригодне покло-
не. Подељено је 630 пакета школског 
прибора за децу из социјално угрожених 
породица. Успоставили смо сарадњу са 
Дирекцијом за пољопривреду Града Ша-
пца. Градска управа за привреду и преду-
зетништво предложила је Акциони план 
запошљавања за 2014. Завршено је рено-
вирање просторија ГО СНС, а усељење се 
очекује у у првој половини фебруара.

26. Топола
са грађанима о проблемима

Током пијачног дана у Тополи, 23. јану-
ара, разговарали смо са грађанима о њи-
ховим проблемима у локалној средини, 
слушали предлоге и сугестије, и делили 
„СНС Информатор“. 

27. Трстеник
Подстицаји за пољопривреднике

На студијско путовање на међународни 
сајам „Агротика“ кренуло је више од 120 
пољопривредних произвођача, а иниција-
тор путовања био је члан Општинског 
већа задужен за пољопривреду, Герасим 
Атанасковић (СНС). Ова акција део је 
подстицајног Програма за пољопривре-
ду, који је прошле године користило више 
од 1.000 пољопривредника. Ове године 
издвојено је више средстава, па ће бити 
укључен и већи број корисника.

28. Куршумлија
Помоћ за манастир, чишћење ди-
вље депоније

Општина је издвојила три милиона ди-
нара за обнову манастира Свети Нико-
ла, од чега су две трећине потрошене за 
куповину земље око манастира, а једна 
трећина за намештај и црквене предмете.  
Општина је, посредством донатора, обез-
бедила 1.900 новогодишњих пакетића за 
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децу слабијег материјалног стања. Акти-
висти СНС и радници ЈКП „Топлица“ очис-
тили су дивље депоније дуж железничке 
пруге. Комунално је радило на рекон-
струкцији и проширењу канализационе 
мреже, чиме је омогућено прикључење 
нових домаћинстава, као и на замени шахт 
поклопаца и поправци коловоза, након 
санације водоводне  мрже у центру града. 
Радило се и на реконструкцији водоводне 
мреже и прикључењу нових домаћинста-
ва. Општина је потписала уговор са Еку-
менском хуманитарном организацијом из 
Новог Сада, у вези са изградњом 22 куће 
за Роме, који живе у нехигијенским и не-
хуманим условима у Барлову, а у току је и 
изградња водовода за ромско насеље.

29. Ивањица
Поново ради суд

Државни секретар Министарства прав-
де и државне управе, Данило Николић, 
посетио је Ивањицу, поводом поновног 
успостављања Општинског суда у овој 
општини, који је отворен 1836. године, 
а затворен у реформи правосуђа 2009. 
„Очекивао сам много више проблема 
у функционисању суда. На моје задо-
вољство, суд ради од првог радног дана 
ове године, а предмети су распоређени 
појединачно судијама, како би грађани 
остварили своје право на најбољи могући 
начин“, рекао је Николић. Враћање суда у 
Ивањицу у интересу je грађана Ивањице, 
Гуче и Лучана, који због својих предмета 
не морају да иду чак у други округ. Ни-
колић је присуствовао састанку ОО СНС, 
који је водио председник ОО СНС, Рацо 
Секулић, на којем се разговарало о тре-
нутној ситуацији и начинима да се реше 
проблеми грађана. Одржан је састанак ом-
ладине СНС, којем је присуствовао велики 
број чланова и симпатизера, нарочито из 
редова младих интелектуалаца Ивањице. 
Веома нас радује што нам је, у протеклом 
периоду, приступио већи број образова-
них, младих људи, који имају потенцијал 
да спроводе реформску политику.

Помоћ за породицу 
Милинковић

Под слоганом „Брига о људима“, акти-
висти ОО СНС Ивањица, у сарадњи са 
Центром за социјални рад, обезбедили 
су 130.000 динара за изградњу монтаж-
ног купатила четворочланој породици 
Милинковић из Брезове. Средства од 
100.000 динара обезбеђена су после за-
хтева ОО СНС Комисији за донације, 
при Народној банци Србије, а додатних 
30.000 прикупљено је од хуманитарних 
концерата. Председник ОО СНС, Рацо Се-
кулић, обишао је ову породицу заједно са 
кандидаткињом СНС за народног посла-
ника, Невенком Милошевић, представни-
цима Центра за социјани рад и пројектан-
том, подсетивши да је једини мотив ове 

акције брига за све оне којима је помоћ 
неопходна. Породица Милинковић живи 
у дотрајалој кући, са две ћерке, узраста од 
пет и осам година, без основних услова, а 
по речима главе породице, оца Зорана, 
преживљавају од његовог одласка у над-
ницу и дечијег додатка.

30. липљан
Клупе и столице за школу

Општина Липљан набавила је огрев 
који је дистрибуирала свим институција-
ма, установама и верским објектима на 
својој територији. О.Ш. „Кнез Лазар“ у 
Доњој Гуштерици опремљена је са 200 
столица и 100 клупа. У селу Рабовце за-
вршена је изградња напојног вода и бу-
нара, а из којег ће се мештани снабдевати 
пијаћом водом. Додељен је грађевински 
материјал за 40 породица.  У сарадњи са 
Општином Штрпце, спроведен је конкурс 
за доделу подстицајних средстава за раз-
вој пољопривреде. Општина је реновира-
ла и надоградила истурено одељење ПУ 
Липљан, у Сувом Долу, и изградила шахт 
за прикључак нових корисника на сеоску 
канализацију у Доњој Гуштерици. У са-
радњи са Комесаријатом за избегла лица 
и миграције, Општина је спровела посту-
пак за доделу средстава за њихово еко-
номско оснаживање.  

31. Прибој
Новчана помоћ за вантелесну оплодњу
Општина Прибој обезбедила је 2,5 ми-

лиона динара за финансијску подршку па-
ровима који су у програму вантелесне оп-
лодње. Сваком пару једнократно ће се ис-
платити 185.000 динара. Новом Одлуком 
о буџету за 2014, планирано је повећање 
накнаде за родитеље, који ће за друго 
дете добијати 20.000, а за треће 50.000 
динара. Општина је за ову школску годину 
обезбедила 10 стипендија за талентоване 
студенте, у 10 једнаких месечних рата, од 
по 12.000 динара. За студенте слабијег 
имовинског стања, који су на основним и 
струковним студијама, издваја се четири 
милиона динара, а помоћ се пружа за нај-
више 100 студената, у износу од по 6.000 
динара месечно, у периоду од седам месе-
ци. Поводом Савиндана, Општина Прибој 
наградила је најбоље ученике свих основ-
них и средњих школа, са 20.000 динара по 
школи. 

32. Клокот
Бесплатно летовање за ученике

Градоначелник Општине Клокот, на-
предњак Срећко Спасић, и његов заме-
ник, Милош Стојковић, са сарадницима, 
обишли су све основне школе на терито-
рији Општине на Савиндан, и свим учени-

цима уручили пакетиће. Градоначелник 
је, том приликом, саопштио да ће сви уче-
ници четвртог и осмог разреда основне 
школе, као и сви матуранти средње школе, 
добити бесплатно летовање, које ће бити 
обезбеђено из донација наших пријатеља 
из земље и иностранства. Ово је први пут 
да нека локална самоуправа на простору 
КиМ учини овакав гест.

33. лајковац
Прикупљан новац за операцију 
девојчице

Пуштен је у рад мамограф за снимање 
дојке, значајан за рано откривање и превен-
цију карцинома. Реч је о коришћеном апа-
рату, поклону Здравственог центра Ваљево, 
који је инсталиран у информатички систем 
ДЗ Лајковац. Склопљени су уговори о до-
дели једнократне новчане помоћи регис-
трованим пољопривредним газдинствима. 
На Бадњи дан, први пут је организована 
манифестација Улица отвореног срца, то-
ком које су прикупљана средства за опе-
рацију четворогодишње Милице Чавловић 
и уградњу слушних импланата, вредних 
40.000 евра. Управа за пољопривредно 
земљиште издвојиће значајна средства за 
израду пројектно-техничке документације 
за изградњу заливних система. Градска биб-
лиотека организовала је Светосавску акаде-
мију, на којој су беседе изводили академик 
Миро Вуксановић, проф. др Славко Гордић 
и др Марко Недић. У току је изградња хид-
ростанице у насељу Војни круг, значајне 
за противпожарну заштиту Хале спортова, 
али и снабдевање пијаћом водом ДЗ, вр-
тића, основне и средње школе, и околних 
насеља. Поставља се и фекални колектор  
код „Елмонта“, пречника 250 центиметара, 
у дужини од 270 метара.

34. Ковачица
сликари наиве укључују се у сНс

МО у Ковачици добио је новог чла-
на, Анамарију Јаниш Јанковић, светски 
познату наивну сликарку из Ковачице. 
Амандманом Катарине Ракић, посланице 
СНС, члана скупштинског Одбора за пра-
восуђе, државну управу и локалну самоу-
праву, на предлог Зорана Саванова, пред-
седника ОО СНС Ковачица, у Ковачици 
остаје судска јединица, иако је првобитно 
било предвиђено њено гашење. ОО СНС 
поднео је захтев МЗ Падина за доделу на 
коришћење канцеларије за потребе МО 
СНС Падина. Поднели смо уставну жалбу 
Уставном суду због нерегуларности из-
бора 6.маја 2012. у Општини Ковачица, и 
тражимо поништавање резултата локал-
них избора и расписивање нових, који би 
се одржали у демократској атмосфери и 
на којима би грађани могли слободно да 
изразе своју вољу. Изборна скупштина 
ОО СНС Ковачица одржаће се током мар-
та. Израдили смо фејсбук странице за ОО 
Ковачица, МО Уздин и МО Падина.

Напредњаци Ивањице у посети породици Милинковић у Брезови

Улица отвореног срца у Лајковцу
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35. Осечина
Новчана помоћ за породиље

ОО СНС Осечина формирао је савете 
за омладину, пољопривреду, правна пи-
тања, привреду, родну равноправност и 
питања мањина, спорт, туризам, друштве-
не делатности и културу. Екипа „Фоке“ из 
Крагујевца тријумфовала је, без пораза, 
на првом Међународном кошаркашком 
турниру „Осечански победник”, који је 
отворио Небојша Стефановић, пред-
седник Скупштине Србије и Одбора за 
права деце. Организатори турнира били 
су општинска управа, Туристичка орга-
низација „Подгорина” и КК из Осечине. 
Око 150 ловаца учествовало је у хајци 
на влашићку лисицу, коју је организова-
ло Ловачко удружење „Миленко Павло-
вић-Пилот“ и Туристичка организација 
„Подгорина”, у атару Горњег Црниљева, 
на падинама Влашића. Златија Миличић 
(СНС), председница СО Осечина, поде-
лила је новчану помоћ за породиље. За 
захтеве поднете од 1. јула до 31. децембра 
издвојено је 50 одсто просечне зараде за 
прворођено и другорођено, и 100 одсто 
просечне зараде за треће и свако наредно 
дете.

У Народној библиотеци у Осечини одр-
жан je јавни час историје „Два века Ње-
гоша“, у организацији Одељења музеја у 
Осечини, на коме су гостовали професори 
Филозофског факултета у Новом Саду, 
међу којима и др Дејан Микавица, члан 
ГО СНС. Кроз низ различитих активности 
у Општини Осечина, до краја 2018. биће 
обележавана стогодишњица од почетка, 
а затим и завршетка Првог светског рата. 
У  Осечини је свечано отворена излож-
ба „Старо и нестало воће Србије“, ауто-
ра Александре Савић, а у организацији 
Одељења музеја у Осечини, на чијем је 
челу проф. Светозар Гачић (СНС), На-
родне библиотеке Осечина, уз велику 
подршку ТО „Подгорина“, на чијем је челу 
Никола Томић, председник Савета за ту-
ризам ОО СНС. Комисија за доделу сти-
пендија Општине Осечина, чији је члан 
Драган Алексић, председник ОО СНС 
Осечина и кандидат за народног посла-
ника, донела је одлуку о додели студент-
ских стипендија за 2013/2014. годину. За 
43 студента наставиће се стипендирање, 
а биће додељено и 18 нових стипендија. 
Алексић је обећао да ће се Одборничка 
група залагати да се свим стипендистима 
обезбеди радно место одмах након ди-
пломирања.

36. лесковац
стипендије за најбоље ђаке и сту-
денте

За резултате у области науке и обра-
зовања, културе, спорта и стручног уса-
вршавања у 2013. години, 103 најуспеш-
нијих лесковачких студентата, ђака, спор-

тиста и младих научних радника, добило 
је новчане награде у износу од 10.000 до 
30.000 динара. Награде је уручио градо-
начелник Цветановић, на дан Светог Саве, 
а из градске касе издвојено је три милиона 
динара. Ово је друга по реду једнократна 
помоћ најбољим лесковачким ученицима 
и студентима. 

37. Зрењанин
Трибина посвећена превенцији 
карцинома

У присуству Николе Селаковића и Го-
рана Кнежевића, потпредседника Главног 
одбора СНС, као и начелника Средњоба-
натског округа, Душана Шијана, градо-
начелника Зрењанина, Ивана Бошњака, 
у Народном позоришту „Тоша Јовановић“ 
обележено је 145 година од оснивања 
„Бечкеречког програма’’, првог српског 
политичког програма Светозара Миле-
тића, оснивача Српске народне слободо-
умне странке. Комплетна одборничка гру-
па ДС, од 13 чланова, предвођена пред-
седником Општине Сечањ, Предрагом 
Милошевићем-Карасијем, приступила је 
СНС. Покрајинска посланица, Стојанка 
Лекић, испред Уније жена СНС Зрења-
нин, покренула је иницијативу за актив-
но учешће у кампањи обележавања 18. 
европске недеље превенције рака грлића 
материце. Трибина посвећена превенцији 
овог карцинома одржана је у просторија-
ма СНС Зрењанин. Комисија за израду 
годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта, 
током 2013. успела је да поврати 4.000 
хектара државне земље и стави их на ли-
цитацију, чиме је буџет Града Зрењанина 
богатији за чак 600.000 евра. Утврђено је 
да је 7. 000 хектара државне земље било 
обрађивано, без накнаде, од стране моћ-
ника блиских претходној власти.

38. сокобања
Обилазак специјалних болница

Савет за здравство ОО СНС одржао је 
састанак коме су, поред чланова Савета, 
присуствовали и  проф. др Берислав Ве-
кић (СНС), државни секретар у Министар-
ству здравља, и Душан Петковић, члан ИО 
СНС. Векић је обишао специјалне болнице 
на Озрену и у Сокобањи, где се упознао 
са проблемима  ових установа.

39. Горњи Милановац
Помоћ за изградњу водовода

Министар природних ресурса, рудар-
ства и просторног планирања, проф. др 
Милан Бачевић, одазвао се позиву пред-
седнице СО Горњи Милановац, Јадранке 
Достанић (СНС), и посетио ову Општину. 
Истакнуто је да је Општини потребна по-
моћ за изградњу водовода до Рудника, у 
који је потребно уложити 400 милиона 
динара. Министар је општинску власт 
подстакао да тражи помоћ од Владе за 

пројекте које сами нису у могућности да 
реализују. Он се састао са привредници-
ма и директорима ЈП тог краја, и указао на 
огроман потенцијал у рудном богатству и 
подземним водама. Руководство Општи-
не замолило је да се преиспитају неке од 
неуспешних приватизација, попут фабри-
ке „Таково“, „ФАД“ и „Рудник“. Министар 
Бачевић и Јадранка Достанић обишли су 
и етно село Коштунићи, фабрику за про-
изводњу и прераду здраве хране и рудник 

олова и цинка. Министар је истакао да ће 
Нацрт закона о рударству и геолошким 
истраживањима омогућити низ олакшица 
за инвеститоре у области рударства, а да 
је држава спремна да понуди и контролни 
пакет акција инвеститорима који желе да 
улажу у поједине пројекте.

40. Вршац
Планови за дечије игралиште и 
вртић

На састанку МО СНС Вршац, Милош 
Васић, члан Општинског већа задужен за 
екологију, предложио је да се у 2014. по-
стави дечије игралиште и отвори предш-
колски објекат у Маргитском насељу. 
Помоћник председника Општине Вршац, 
Љубиша Милосављевић, и Милош Васић 
примили су делегацију италијанских ин-
веститора, на челу са Ђузепеом Форла-
нелиом, и представника Европске банке 
за инвестиције, са којима Општина Вршац 
већ годину дана преговара о изградњи 
електране на биомасу. На седници ОО 
СНС Вршац, којом је председавао Ми-
лосављевић, в.д. председника ОО СНС, 
разговарало се, између осталог, и о раду 
Савета за информисање.

41. сечањ
светосавске награде за студенте

Председник Општине, Предраг Мило-
шевић Караси, наградио је са по 20.000 
динара и НИН-овим романом године, 
најбоље студенте Општине Сечањ. На-
грађено је 88 студената, са просеком пре-
ко осам, традиционално на Савиндан, на 
свечаности у Дому културе. Милошевић 
им је пожелео да успешно окончају сту-
дије и да, као стручњаци, допринесу раз-
воју средине у којој живе, обећавши да ће 
им и даље пружати подршку. После све-
чаног уручења награда, као дар младима, 
концерт су одржале „Неверне бебе”.

БрИГА О ГрАЂАНИМА
Најбољи ђаци и студенти из Лесковца добили су новчана признања

Обилазак Коштунића
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43. Мало Црниће
Пакети за најугроженије, давање 
крви

Представници ОO СНС посетили су 
најугроженију породицу на територији 
Oпштине Мало Црниће, у Калишту, и уру-
чили пакет са основним животним намир-
ницама, хигијенским средствима, школ-
ским прибором и играчкама за децу. Ор-
ганизовали смо акцију добровољног да-
вања крви, у сарадњи са Домом здравља, 
за потребе Института за трансфузију Ср-
бије, када су, од 63 давалаца, прикупљене 
53 јединица крви. „Лако се може одвојити 
неколико минута, једном у неколико ме-
сеци, за овакав хуман чин, и спречити нес-
ташица крви, због које се често одлажу 
операције“, каже Малиша Антонијевић, 
председник ОО СНС у Малом Црнићу. 

44. Јагодина
Књиге за ученике са оштећеним 
слухом и говором

Унија младих СНС из Јагодине, у са-
радњи са Саветом за образовање, науку и 
технологију, у оквиру хуманитарне свето-
савске акције, прикупила је око 250 књи-
га које је поклонила Школи за ученике 
са оштећеним слухом и говором „11. мај” 
из Јагодине. Драгана Јанковић из Уније 
младих, на конференцији за новинаре, 
рекла је да је организована хуманитар-
на журка на коју је свако понео по једну 
књигу. „Окупљању су присуствовали, не 
само омладинци СНС, већ и они који нису 
страначки опредељени. Веома смо задо-
вољни одзивом и наставићемо са оваквим 
акцијама“, рекла је Јанковићева. Савет за 
образовање, науку и технологију основан 
је у октобру 2013. и има 15 факултетски 
образованих чланова, углавном из редова 
учитеља, професора, инжењера и техно-
лога. 

45. Петровац на Млави
Хуманитарно вече за малу Тома-
нију

Председник ОО СНС Петровац на Мла-
ви, Душко Нединић, током новогодишњег 
дружења наших чланова, истакао је да је 
Странка одржала предизборно обећање и 
да је заслугом СНС враћен Основни суд у 
Петровац. На иницијативу МЗ Бистрица, 
одржано је хуманитарно вече у сврху при-
купљања новца за лечење и операцију де-
ветогодишње Томаније Станојевић, којој 
је дијагностикован карцином јетре. Одзи-
вом великог броја грађана, те вечери са-
купљено је око 173.000 динара. Руковод-
ство ОО СНС позива све људе добре воље 
да се прикључе овој акцији.

46. сурдулица
Намештај и опрема за купатило за 
најугроженије

У организацији Савета за социјална 
питања ОО СНС Сурдулица, из донација 

грађана обезбеђен је део намештаја и 
опреме за купатило за најугроженије ста-
новнике наше Општине. Горану Илићу из 
Ћурковице купљене су комода, фотеља и 
лампа, а Драги Стојановић из села Стајко-
вце опрема за купатило. 

47. Бела Паланка
Правници и агрономи саветују 
грађане

Чланови ОО СНС Бела Паланка, сваког 
петка, пружају грађанима правне савете, 
као и савете из области пољопривредне 
производње и сточарства. Ове актив-
ности спроводи наш стручни тим правни-
ка, адвоката, доктора ветерине и агроно-
ма. Формирали смо Омладинску органи-
зацију, која сваким даном постаје бројнија 
и јача, и спроводи низ акција на терену. У 
току је хуманитарна акција прикупљања 
одеће и обуће за најугроженије суграђа-
не, као и акција пружања помоћи старим 
и изнемоглим лицима. Радимо на форми-
рању Уније жена, како би се што већи број 
жена активно укључио у рад СНС у нашој 
локалној заједници.

48. Темерин
Одећа и играчке за угрожене

На територији све четири МЗ у нашој 
Општини, активисти СНС су учествовали 
у акцији прикупљања хуманитарне по-
моћи. Наших 15 активиста прикупили су 
осам великих врећа са одећом за децу и 
одрасле, и са играчкама, које су предате 
Хуманитарном центру „Краљица Марија“ 
у Новом Саду. Координатор акције био је 
Небојша Вукадиновић, члан ОО СНС Те-
мерин.

49. рума
Контрола како су паре трошене

Једно од првих обећања СНС дато 
грађанима Општине Рума, када је крајем 
прошле године формирала нове органе 
локалне власти, било је да ће захтевати 
ревизију буџета и контролу законитости 
пословања извршних органа Општине. 
На иницијативу СНС, СО Рума усвојила 
је Закључак којим се позивају надлежни 
државни органи, посебно ДРИ, да у што 
краћем року изврше ревизију општинског 
буџета. У Закључку се посебно инсистира 
на контроли преузетих обавеза председ-
ника Општине и општинске управе и кон-

42. АРАНЂЕЛОВАЦ 

Заштита жртава 
породичног 
насиља

Протокол о међусекторској са-
радњи у заштити жртава насиља у 
породици потписан је између Општи-
не Аранђеловац, Полицијске станице, 
Дома здравља, Здравственог центра, 

општинског координатора за обра-
зовање и Центра за социјални рад. 
Општина је организовала едукацију 
за све заинтересоване о коришћењу 
новог Правилника о обрасцима 
пореских пријава за утврђивање 
пореза на имовину. Договорено је 
да Министарство пољопривреде фи-
нансира пројектну документацију за 
пројекат наводњавања на територији 
аранђеловачке општине. Агенција 
за имовину донела је одлуку о до-
дели станова социјално угроженим 
лицима. Општина Аранђеловац била 
је домаћин Зимске европске конфе-
ренције студената биологије, на којој 
је учествовало 40 студената, из 14 
земаља европе. У 2013. уложено је 
100 милиона динара у реконструкцију 
главне аранђеловачке улице, а у 2014. 
уложиће се још 170 милиона динара. 
Инфраструктурни радови, и у град-
ском, и сеоским подручијима, биће 
настављени од пролећа, а процедура 
око јавних набавки биће знатно лак-
ша и ефикаснија. У просторијама ОО 
сНс, разговарали смо са грађанима о 
могућностима да се реше еколошки 
проблеми града. Миладин Јаковље-
вић, потпредседник  ОО сНс, најавио 
је да ће у 2014. бити издвојено близу 
20 милиона динара за аграрни буџет, 
јер је пољопривреда стуб развоја 
Аранђеловца.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
16. март 2014.

Акције напредњака у Јагодини (лево) и у Петровцу на Млави (десно)
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троли целовитости и истинитог приказа 
преузетих обавеза до дана контроле, за-
тим на контроли ненаменског трошења 
новца, јавних набавки и усаглашености 
законске основаности пренетих средста-
ва са индиректним буџетским корисни-
цима. ДРИ је обавестила органе Општине 
Рума да ће од 6. фебруара 2014. године 
извршити ревизију буџета, што ће бити 
прва ревизија, од стране ДРИ, после ду-
жег низа година, односно од како је на 
власт 2008. године дошла ДС. Раније је 
општинска власт ангажовала приватну 
екстерну ревизорску кућу и тако крила 
право стање јавних финансија. Др Снежа-
на Бојанић Стојић, директор ДЗ и пред-
седник Савета за здравство ОО СНС Рума, 
одржала је предавање о превенцији рака 
дојке, у просторијама МЗ Хртковци, а са 
предавањима ће се наставити и у осталим 
МЗ у Општини.

50. Велика Плана 
Крњево добило гас

Током јануара, ОО СНС у Великој Плани 
увећао се за више од 300 нових чланова. 
Пуштен је гас у Крњеву, а први прикључак 
је био у дому Мије Радовановића, власника 
познате винарије „Подрум Радовановић“. 
Према плановима ЕПС, на подручју МЗ 
Лозовик, једног од највећих села у Србији, 
предвиђено је да се сва бројила замене 
бројилима за даљинско читање, као и да 
се целокупна мрежа на дрвеним стубови-
ма, реконструише мрежом на бетонским 
стубовима и проводницима са самоноси-
вим кабловским снопом. Биће замењена и 
средњонапонска мрежа на дрвеним стубо-
вима. Вредност инвестиције око 15 мили-
она динара. 

51. ћићевац
Пакети и књига за најбоље уче-
нике

Дан Светог Саве, 27. јануар, обележен је 
ове године у просторијама СНС, а члано-
ви нашег одбора прикупили су средства и 
обезбедили светосавске пакетиће за шко-
ларце и најбоље ученике са територије 
Општине. Уз сваки пакетић, малишани су 
добили и књигу. 

52. Уб
500 радних места до краја године

У циљу просперитета и бољег живота 
грађана општине Уб, председник Општи-

не, Дарко Глишић, потписао је четири уго-
вора са представницима кинеске државне 
електро-енергетске корпорације, једне од 
500 највећих компанија те врсте у свету, 
која ће запослити до краја године 500 
радника. Ови уговори најзначајнији су до-
гађај за Општину Уб у протеклих 10 годи-
на. Државни секретар Министарства ре-
гионалног развоја и локалне самоуправе, 
Драган Стевановић, посетио је Уб, где је са 
челницима Општине разговарао о актуел-
ним темама и плановима из надлежности 
овог Министарства. Поред обезбеђивања 
радних места, локална самоуправа брине 
се и о најмлађим мештанима, а како би им 
празници протекли што лепше, активисти 
СНС поделили су, за Божић, 150 пакетића 
деци из социјално угрожених породица. У 
сарадњи са Канцеларијом за помоћ овим 
породицама, подељени су и хуманитарни 
пакети са храном и огревом најсиромаш-
нијим Убљанима. За 184 најбоља студента 
са територије Општине свечано су уруче-
ни уговори о стипендијама.

53. Ново Брдо
Обнова цркве у Бостану

ОО СНС Ново Брдо покренуо је ини-
цијативу да се изаберу нови људи у одбор 
који ће помоћи да се отпочне са рестаура-
цијом и поправком цркве Успења Пресве-
те Богородице у Бостану, која је већ го-
динама у лошем стању. Намера нам је да 
обновимо овај објекат, који је од велике 
важности за наш народ, око кога ће се 
окупљати мештани и чувати национални 
идентитет. 

54. Нови сад
садња дрвећа у Каћу

Председник ГО СНС Нови Сад, Милош 
Вучевић, разговарао је са 300 младих, но-
вих чланова Странке. Поводом рођендана 
Новог Сада, млади напредњаци упутили 
су 266 честитки свом граду, на 266 бало-
на, са исписаним порукама и честиткама. 
У оквиру пројекта санације и унапређења 
зелених површина у приградским насељи-
ма, активисти ГО СНС Нови Сад, заједно 
са радницима Градског зеленила, започе-
ли су радове у Каћу. Планирана је садња 
31 стабла храста, липе и кедра у центру, у 
околини зграде МЗ, и у црквеној порти.

55. Нови Пазар
лекари прегледају старе у забаче-
ним селима

Чланови ГО СНС Нови Пазар, обишли 
су село Свиланово, заједно са лекарском 
екипом, која je прегледала старије мешта-
не села. Била је то прилика да се поприча 
о њиховим свакодневним проблемима, а 
Свиланово је изабрано јер је у њему већи-
на становништва старија од 50 година, 
а најближа амбуланта удаљена је 40 ки-
лометара од града. „Многе моје комшије 
немају довољно новца да стално силазе 
у град, а немамо ни превозних средстава, 

56. СЕВОЈНО
Достављали смо воду 
старима и болеснима

српска напредна стран-
ка послала је шлепер са 
18.900 литара флаширане 
воде за грађане Ужица. 
Део ове помоћи подељен 
је месним заједницама 
севојно, Царина, Турица, 
Теразије, росуље, Бела 
Земља, и липа. Млади 
напредњаци воду су дос-
тавили најугроженијим становницима се-
војна - особама са инвалидитетом, стари-
ма и болеснима. Други део воде подељен 
је грађанима на градском тргу. странка је 
послала још један контингент од 3.024 ли-
тра воде, док се проблем водоснабдевања 
не реши трајно.

57.  ПЕћИНЦИ
Канцеларија за 
смањење сиромаштва

Привремени орган Општине Пећинци, 
чију окосницу чини 
сНс, усвојио је план 
јавних набавки за 
2014. Месне зајед-
нице предложиле су  
у шта да се улаже, а 
Општина ће преус-
мерити 300 милиона 
динара за решавање 
горућих проблема. 
Иако оптерећена блокадом рачуна, због 
наслеђених дуговања од стране Дс, нова 
општинска власт успела је, за непуне две 
године, да отплати више од 120 милиона 
динара дуговања и обезбеди средства за 
нове инвестиције - ревитализацију месних 
водовода, реконструкцију црквених храмо-
ва, саобраћајнице у индустријским зонама, 
градњу фискултурних сала у школама, ре-
новирање школа и вртића, градњу амбулан-
ти... Општина Пећинци основала је Канце-
ларију за смањење сиромаштва, путем које 
омогућава најугроженијим, а радно способ-
ним грађанима да зараде за живот. локална 
самоуправа, другу годину заредом, издваја 
по три милиона из буџета за финансирање 
вештачке оплодње. Подршка породицама 
са новорођенчадима је удесетостручена од 
када локалну власт предводи сНс, а значај-
на средства из буџета издвајају се за превоз 
средњошколаца и студената, и боравак у 
ПУ. Породице са близанцима и тројкама 
сносе трошкове боравка у вртићу само за 
једно дете, док за остала сноси Општина. 
сваке године, сваки ученик четвртог разре-
да, од Општине на поклон добије лаптоп, а 
из буџета се издвајају средства и за стипен-
дирање студената.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
16. март 2014.

БрИГА О ГрАЂАНИМА

Делегација кинеске државне 
електро-енергетске корпорације у посети Убу

Прослава Светог Саве у Ћићевцу
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тако да нам ова посета много значи“, каже 
мештанин Божидар Радовић. Акције ће се 
наставити и у другим новопазарским сели-
ма. Потпредседник СНС, др Небојша Сте-
фановић, посетио је ГО СНС Нови Пазар, 
разговарао са грађанима и истакао напо-
ре СНС да се доведу инвестиције, отворе 
нова радна места, развије предузетнички 
дух и грађанима пружи бољи живот. 

59. Ниш
Почиње градња јефтинијих ста-
нова

Градска стамбена агенција града Ниша 
потписала је, у присуству градоначелни-
ка, проф. др Зорана Перишића, уговор о 
изградњи социјалних станова у улици 
Мајаковског. Вредност радова процењена 
је на око 156 милиона динара, а ако вре-
менски услови дозволе, почетак градње 
очекује се већ у марту. Градоначелник 
Перишић истакао је да ће, за нешто више 
од 400 радних дана, Нишлијама бити на 
располагању станови, који ће моћи да се 
купе по повољнијим условима од тржиш-
них. „Град Ниш је, из свог буџета, обезбе-
дио 31 милион динара, што са средствима 
Републике, од око 46 милиона, чини ско-
ро половину суме потребне за изградњу. 
Др Перишић је истакао да се очекује и 
финализација документације везане за 
изградњу станова у улици Петра Ранђело-
вића, који због пропуста у организовању 
тендера нису задовољили критеријуме за 
финансирање од стране Европске банке за 
реконструкцију и развој, али ће поступак 
бити поновљен и ускоро се може очеки-
вати почетак изградње. Градска стамбена 
агенција је за изградњу објеката за со-
цијално становање обезбедила локацију 
у улици Мајаковског на Дуваништу, повр-
шине 11.500 квадрата, где је предвиђена 
градња девет објеката за колективно ста-
новање, са око 340 станова.

60. Опово
Активисти сНс чистили снег

Активисти СНС, током јануара, пома-
гали су месним заједицама у сва четири 
насељена места у Општини, у чишћењу 
стаза, од снега, ка свим објектима од ја-
вног значаја. Желимо да покажемо дели-
ма, а не само речима, да СНС води рачуна 
о грађанима. Знамо да су МЗ најближа, а 
не најнижа јавна институција, где грађа-
ни остварују своја права, и да немају до-
вољно капацитета и средстава да саме 
решавају овакве проблеме, због чега ћемо 
им увек изаћи у сусрет. Иницирали смо и 
пројекат народне кухиње, који први пут 
треба да заживи у Општини Опово, јер 
сматрамо да је брига о најугроженијима 
људско, а не политичко питање.

61. Косовска Каменица
Помоћ за једину бебу рођену 
2013. у рајановцу

Чланови Привременог органа Општине 

Косовска Каменица из СНС покренули су 
акцију помоћи за најугроженије породи-
це ове Општине, којих, нажалост, има у 
великом броју. Прикупили смо 250 евра 
и помогли породици Денић, из села Бо-
жевца, да плати заостали дуг за струју, 
како би после три месеца поново добили 
струју. У току је и акција прикупљања по-
моћи за породицу Јефтић, из Рајановца, 
како бисмо им обезбедили барем млеко 
за једину бебу рођену прошле године у 
овом селу.

62. чачак
Ускоро прихватилиште за напуш-
тене псе

Поводом обележавања Бадњег дана, 
испред просторија СНС организовано је 
дељење бадњака, уз културни програм у 
извођењу Дечијег КУД „Бамби“ и поделу 

пакетића најмлађима. У Милићевцима ће 
почети да ради прихватилиште за напуш-
тене псе. Град је изабрао локацију у овом 
селу, на два хектара, на којој ће бити по-
дигнут објекат, а требало би да буде анга-
жовано седморо запослених. „Планирамо 
услужне делатности за подручје општина 
Горњи Милановац, Лучани и Ивањица. На-
мера је да цена наших услуга буде повољ-
нија у односу на азиле за псе у окружењу”, 
казала је Мирјана Ђоковић, помоћница 
градоначелника (СНС). Она је истакла и 
да се планира и изградња фабрике за пре-
раду отпадних вода, трансфер станица у 
Прелићима и центар за селекцију отпада. 
За оплемењивање градског језгра биће ут-
рошено милион динара, а посебна пажња 
биће посвећена озелењавању градског 
трга, уређењу паркова, а за пројекат ре-
гулације обала Западне Мораве град је 
конкурисао за средства од пет милиона 
евра код ресорног министарства. ГО СНС 
је 13. јануара организовао поделу паке-
тића за децу материјално најугроженијих 
породица, чланова наше Странке. Мали-
шани су уживали у луткарској представи 
„Три прасета“, у извођењу омладинаца ГО 
СНС. Одборници СНС, Бојан Драшковић и 
проф. др Драго Милошевић, предложили 
су да породице са троје и више деце буду 
ослобођене, делимично или потпуно (у 
зависности од броја деце), плаћања кому-

58. НЕГОТИН
Грађани 
постављали 
питања о правосуђу 

чланови ИО сНс посетили су ОО 
сНс Неготин и одржали презента-
цију са циљем да се што боље еду-
кују наши чланови за рад на терену. 
Др Данило Николић, државни секре-
тар Министарства правде, посетио је 

Виши и Ос-
новни суд у 
Неготину, и 
са предста-
вницима су-
дова разго-
варао o по-
четку рада 
нове мреже 
судова. Др 
Николић је о 
проблемима 
у правосуђу 

разговарао са члановима ОО сНс Не-
готин, а грађанима је било омогућено 
да у директном контакту са држав-
ним секретаром постављају питања, 

на која нису могли редовним путем 
да добију одговор. Житељима четири 
засеока МЗ Плавна, који су били три 
недеље одсечени од света, у помоћ су 
притекли активисти ОО сНс Неготин 
и обезбедили тешку механизацију, 
која је очистила завејане путеве.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
16. март 2014.

Напредњаци су очистили стазе у Опову до свих важних 
установа

Луткарска представа у Чачку
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налних услуга. Сви чланови уже породице 
били би ослобођени и плаћања градског 
превоза, код превозника који се финан-
сира из градског буџета, или би плаћали 
умањену цену. Такође, деца из оваквих 
породица не би плаћала летовања, која се 
финансирају из буџета Града.

63. рача
Посете старим и немоћним су-
грађанима

Чланови ОО СНС Рача препознатљиви 
су по хуманости. Зоран Стевановић Трофа 
добровољно је дао крв више од 50 пута, 
Бранислав Милутиновић Брамс има више 
од 30 давања, а Зорица Зорче Милошевић 
више од 10. Здравствени савет, кога чине 
три лекара и неколико медицинских рад-
ника, подржао је акцију прикупљања по-
датака ради помоћи старим и немоћним 
лицима у смислу кућних посета, прегледа 
и доставе лекова. Планирамо да подржи-
мо и акцију бесплатног мерења крвног 
притиска за све грађане.

64. Кањижа
Помоћ деци у учењу српског је-
зика

Председница ОО СНС Кањижа, Гизе-
ла Црквењаков, више од две године, два 
пута недељно, волонтерски помаже деци 
у изради домаћих задатака и учењу срп-
ског језика. Иначе, у Кањижи чак 97 од-
сто становништва чине припадници на-
ционалне мањине Мађара, а материјална 
ситуација не дозвољава родитељима да 
деци плаћају приватне часове. Гизела 
Црквењаков је, такође, и волонтер Цр-
веног крста Кањижа и активно учествује 
у свим кампањама, од давања крви, пре-
ко организације активности са децом, до 
обезбеђивања пакета за угрожене мали-
шане и посећивања старих и немоћних.

65. Богатић
Обезбедили смо огрев за старе

Активисти ОО СНС Богатић, од осни-
вања, баве се хуманитарним радом и воде 
рачуна о томе да увек помогну грађани-
ма када је потребно. Пружали смо мате-
ријалну помоћ болесним и угроженим 
суграђанима, помагали смо родитељима 
из материјално угрожених породица да 
лакше школују децу, а старима смо обез-
беђивали огрев у зимском периоду.

66. Бечеј
чистили смо пут до мештана 
Дрљана

Горан Матић, директор Дирекције за 
изградњу, и Жарко Вигњевић (СНС), се-
кретар МЗ Милешево, рашчишћавали су 
пут до Дрљана, и становницима овог мес-
та, у сарадњи са Геронтолошким центром, 
доставили храну. Активисти ОО СНС Бе-
чеј су за Бадњи дан поделили пакетиће 
деци из социјално угрожених породица 
и из породица где је запослен само један 

члан. Новогодишње пакетиће добили су и 
малишани чланова Удружења ратних вој-
них инвалида, а поделио их је председник 
Удружења, Раде Бодуновић. 

67. ћуприја
Два села добијају апотеке

Од када је СНС преузела власт у Ћу-
прији, започето је са праксом да сваког 
грађанина, који дође у Општину или јавно 
предузеће, неко од руководиоца прими на 
разговор, запише проблем, узме контакт 
податке и проба да помогне да се реши 
проблем, у најкраћем року. Председник 
Општине Ћуприја и начелница Општин-
ске управе разговарају са грађанима сваке 
среде, од 12 до 15 часова. Општина Ћу-
прија издвојила је једнократну помоћ за 
угрожену породицу, чија је кућа изгорела 
у пожару. После пожара у подруму зграде 
„Солидарности“, за само седам дана, про-
мењене су електро инсталације, активиран 
је систем грејања, промењене оштећене 
цеви на водоводној и канализационој мре-
жи, успоствљене телекомуникационе везе, 
санирани димњаци, промењена поломље-
на стакла и очишћен подрум од изгорелог 
материјала. Направљен је договор са До-
мом здравља, у склопу кога функционише 
и Апотекарска установа Ћуприја, да се от-
воре апотеке у селима Јовац и Крушар, при 
сеоској амбуланти. 

68. Александровац
Позив младима да искажу своје 
идеје

Чланови ОО СНС Александровац позва-
ли су младе да узму учешће у раду Стран-
ке и идејама, и активностима, утичу на 
квалитет живота у нашем граду. Део Са-
вета за омладину је, од својих средстава и 
према својим могућностима, организовао 
поделу новогодишњих пакетића деци из 
породица чланова СНС из Мрмоша.

69. Шид
Наградили смо најбоље спортисте

Општина Шид одобрила је захтев Гим-
назије „Сава Шумановић“ за добијање 
новца за санацију фискултурне сале. Одо-
брено је 376.000 динара, а адаптација је 
урађена током зимског распуста. Ват-
рогасно-спасилачко одељење добило је 
ватрогасно возило, које је донација Ват-
рогасно спасилачке службе Јужног Велса. 
Према речима Стевана Пејића, начелника 
Сектора за ванредне ситуације Сремска 
Митровица, Велшани су, ове године, дo-
нирали 18 возила, од тога је чак шест ос-
тало у Срему, а до краја године очекује 
се још један контингент помоћи. Уруче-
на су признања најбољим спортистима и 
спортским екипама Општине Шид, а међу 
награђенима су и Зоран Видовић (најус-
пешнији спортиста), Виолета Трифковић 
(најуспешнија спортисткиња), екипа МТБ 
„Једнота“ (најуспешнија мушка екипа), 
екипа „Жок Макс“ (најуспешнија женска). 

70. БОР

реновирање 
амбуланти 
у Шарбановцу 
и Злоту

Председник Општине Бор, саша 
Вукадиновић, доделио је уговоре 
за 20 незапослених особа који су, уз 
субвенцију од по 160.000 динара, 
отворили предузетничке радње, и 
за 15 приватних предузетника који 
су упослили исто толико Борана. У 
2014. из локалног буџета за самоза-
пошљавање и отварање нових рад-
них места предвиђено је седам мили-
она динара. Активисти ОО сНс Бор 
посетили су два највећа села борске 
општине, Шарбановац и Злот, где су 
донирали материјал за реновирање 

амбуланти, а у плану је и да амбу-
ланта у Злоту добије нову столарију. 
Председник Општине и директор 
Дома здравља сагласили су се да 
постоји потреба за запошљавањем 
доктора и медицинског особља, 
како би мештани свакодневно имали 
здравствену негу. До сада су докто-
ри радили два до три дана недељно, 
у јако лошим условима, што је отежа-
вало живот старијем становништву, 
које нема могућности да долази код 
лекара у Бор. Активисти ОО сНс Бор 
чистили су снег на прилазима Дому 
здравља, Хитној служби и прилазну 
рампу за особе са инвалидитетом.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ
16. март 2014.

БрИГА О ГрАЂАНИМА
Награде за најуспешније спортисте у Шиду

Чишћење снега до Дома здравља
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У име локалне самоуправе, присутне је 
поздравио председник Општине, Никола 
Васић, пожелевши им да наставе да нижу 
успехе и да следеће године награђених 
буде још више.

71. Варварин
Предавање о хипертензији и ме-
рење притиска

У оквиру редовних акција СНС у Вар-
варину, др Виолета Лутовац одржала је 
предавање на тему „Артеријска хипер-
тензија”. У препуној канцеларији ОО СНС 
грађани су могли да се информишу о овој  
болести, која је уједно и главни фактор 
ризика за развој других кардиоваскулар-
них обољења. Након предавања, наши 
активисти подржали су акцију мерења кр-
вног притиска.

72. Брус
радимо на привлачењу туриста

Активисти ОО СНС Брус укључили су у 
хуманитарну акцију „Помозимо Стефану“, 
у  прикупљању новца за операцију Стефа-
на Вукојичића, дечака оболелог од карци-
нома карличних костију. Председник ОО 
СНС Брус, Радисав Предолац, прикуљена 
средства предао је породици. Одржана је 
једнодневна радионица „Едукација локал-
не туристичке привреде за медијску про-
моцију“, на којој је било више представ-
ника туристичких организација и људи 
укључених у туризам Општине Брус. Одр-
жан је још један састанак у вези са осни-
вањем Туристичке регије Копаоник, која 
се формира како би се објединила понуда 
планинског, бањског, винског и културно-
историјског туризма, и тако привукли ту-
ристи из земље и иностранства.

73. Бачка Топола
спасавање завејаних

Чланови ОО СНС помагали су завеја-
ним путницима који су остали заробљени 
на аутопуту, а само у суботу, 1. фебруара, 
у спасилачким екипама било је 30 наших 
волонтера. Велики број активиста и сим-
патизера СНС примали су унесрећене 
људе у своје куће (било их је више од 50). 
У осталим завејаним селима наши активи-
сти обезбеђивали су да до мештана стиг-
не храна. 

74. Пожега
Бесплатан вртић за треће и свако 
наредно дете

У организацији ОО СНС Пожега спро-
ведена је акција добровољног давања 
крви. Позиву се одазвало 28 давалаца, и 
прикупљене су значајне количине крви за 
потребе Опште болнице у Ужицу. Покре-
нули смо акцију прикупљања потписа 
грађана како би у СО био изнет предлог за 
укидање обавезе плаћања вртића за треће 
и свако наредно дете у породици. Општи-
на Пожега једна је од оних које, нажалост, 
имају негативан природни прираштај. 

Вођени  жељом да помогнемо и створи-
мо боље услове за планирање породице, 
покренули смо акцију, коју  је подржао 
значајан број суграђана. По окончању 
прикупљања потписа, наши одборници у 
СО тражиће да се о предлогу разговара 
на првој наредној седници. Организовали 
смо и акцију чишћења простора око ста-
ре пекаре и новог вртића, у улици Бана 
Милутина, којој се одазвао велики број 
активиста омладине СНС. Очистили смо 
и довели у ред око 40 ари земљишта, на 
задовољство комшија и свих грађана По-
жеге.

75. смедерево
стакленици и органска произ-
водња

Градоначелница Смедерева, др Јасна 

Аврамовић, потписала је Меморандум о 
пословно-техничкој сарадњи са немачком 
фирмом „Солвентус”, у вези са изградњом 
стакленика и производњом орхидеја и па-
радајза на укупно 200 хектара. На овим 
пословима требало би да буде запослено 
око 500 Смедереваца. Град Смедерево, 
реагујући на проблем недостатка енерге-
ната за даљинско грејање за 5.000 стано-
ва, интервенисао је и, по хитном поступку, 
набавио 350 тона мазута. Градоначелни-
ца Аврамовић иницирала је састанак 
представника синдиката и руководства 
предузећа „Желвоз“ са министром Иго-
ром Мировићем, као би се интензивирао 
дијалог у циљу потписивања Меморанду-
ма, којим ће бити утврђени механизми за 
решавање проблема социјалног програма 
и отпремнина. Град Смедерево, у сарадњи 
са Фондацијом „Андрејевић“ из Београда, 
организује семинаре о козарству и орган-
ској производњи воћа и поврћа. Савез 
спортова Смедерево прогласио је нај-
боље градске спортисте у 2013. години, 
а свечаности је присуствовала и градона-
челница, која је поновила да је улагање у 
спорт инвестиција, а не обавеза локалне 
самоуправе, и нагласила да ће у 2014. 
бити издвојена значајна буџетска сред-
ства за ову намену. 

76. Бабушница
Бољи услови за становање рома

Председник Општине Бабушница, Саша 
Стаменковић (СНС), склопио је споразум 

са Екуменском хуманитарном организа-
цијом (ЕХО), у циљу реализације проје-
кта „Социјална инклузија и побољшање 
услова становања Рома и Ромкиња у Ре-
публици Србији“. Вредност пројекта је 
скоро 17 милиона динара, њиме ће бити 
обухваћено 25 домаћинства, а предвиђа 
се изградња купатила, поправка у кућа-
ма, изградња нових малих кућа, доградња 
водоводне и електричне мреже... Ту су 
и услуге промоције радног оспособља-
вања, запошљавања, самозапошљавања, 
као и помоћ у образовању деце и младих, 
правно саветовалиште. Пројектом „Чиста 
животна средина за бољи живот“, који 
се реализује у оквиру програма Еxchange 
4, предвиђено је да Општина Бабушни-
ца добије око 20 контејнера за одлагање 
стакла, картона, пластике, као и пресу за 
балирање секундарног отпада, који ће 
бити намењен продаји. Биће набављено и 
теретно возило, а у оквиру пројекта при-
према се и пројектна документација за са-
нацију дивљих депонија.

77. Пожаревац
Бесплатна ужина за ђаке

На простору ГО Пожаревац спроводи 
се стална акција „Свим срцем за Пожаре-
вац“, у оквиру које активисти са месних 
одбора, чланови и симпатизери Странке 
добровољно дају крв. Наши чланови под-
ржали су акцију „Ја сам хуман - буди ху-
ман“, током које је, из приватних прилога, 
подељен новац за 451 ужину, намењену 
социјално најугроженијим ученицима 
пожаревачких основних школа. У плану 
је сређивање школске амбуланте, при-
ватним прилозима наших симпатизера, 
и уз помоћ чланова Странке. У Костолцу 
се приводе крају припреме за оснивање 
ромске канцеларије, коју смо обећали у 
предизборној кампањи, а која би почела 
да решава многобројне проблеме ових 
људи. 

78. Мали Зворник
Појачана одборничка група сНс

Два одборника УРС, у локалном парла-
менту, потписала су приступнице СНС-а, 
стављајући своје мандате на располагање 
напредњацима. Зоран Јевтић, председник 
ОО СНС Мали Зворник, истакао је том 
приликом да долази време укрупњавања 
политичких опција у Малом Зворнику, у 
циљу померања наше Општине из реда 
23 најнеразвијеније, као и спречавања 
злоупотреба запошљавања у јавним пре-
дузећима и стварања повољније поли-
тичке и економске климе за потенцијалне 
инвеститоре, који су нам неопходни да би 
оживели привреду. 

Помажемо грађанима да реше 
проблем са ПИО фондом

У страначке просторије свакодневно 
свраћа велики број људи, тражећи по-
моћ, како би решили проблем који имају 

Најбољи спортисти награђени 
су у Смедереву
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са ПИО фондом. Реч је о осигураницима 
који су 80-тих година пријављени у овај 
фонд, по основу пољопривреде, а сада су 
добили решења да их фонд терети за дуг 
од више стотина хиљада динара. Свакоме 
ко нам се обратио за помоћ, помогли смо 
у писању жалбе, а потражили смо и тума-
чење стручњака. Реч је углавном о жена-
ма, чији су мужеви били, а неки су и сада, 
у радном односу, те су здравствену заш-
титу користили по том основу. Проблем  
је још већи јер нико од њих не може да 
овери здравствену књижицу и ускраћен 
је за здравствену заштиту због давне ад-
министративне грешке. Просторије ОО 
СНС Мали Зворник и даље су отворене за 
све овакве случајеве, а надамо се да ћемо 
у кратком року добити одговор и од на-
длежних, шта треба урадити да би се не-
правда исправила.

79. Панчево
сакупљање новца за лечење мале 
Драгане

Павле Раданов, градоначелник Панче-
ва и шеф Градског штаба за ванредне си-
туације, обишао је завејана места у око-
лини града. Градски штаб донео је одлуку 
да се, за овакве прилике, на располагање 
ставе Колективни центар за избегла и ра-
сељена лица, Геронтолошки центар и Ау-
тобуска станица. Градоначелник Раданов 
рекао је да Град тражи инвеститоре за 
пропале фабрике са комуналном инфра-
структуром и да се већ разговарало са 
представницима компаније „Хајнекен“о 
простору некадашње пиваре у Котежу 2. 
У организацији качаревачког Дома кул-
туре, одржана је промоција књиге „Ди-
визија принц Еуген”, посвећене животу 
Немаца на овим просторима. Директори 
ЈКП Зеленило и Хигијена организовали 
су прикупљање новца за лечење девој-
чице Драгане Раданов, која је оперисала 
очи у болници Фјодоров, у Москви. По-
вереник МО Котеж, Зоран Наумовски, 
организовао је у МЗ Котеж манифеста-
цију поводом Светосавских дана, за децу 
предшколског узраста и нижих разреда 
основне школе. 

80. Нови Бечеј
Пасте и четкице за најмлађе

Реконструисан је рукометни терен у 
Бочару, санирани су оштећени делови 
асфалта на дилатацији моста на каналу 
Дунав-Тиса-Дунав код улаза у Нови Бечеј. 
Канцеларија за ЛЕР и општина Нови Бечеј 
организовали су предавање о повртарској 
производњи, у циљу едукације и оства-
ривања бољих приноса. Канцеларија је, 
у сарадњи са Регионалним центром за 
друштвено-економски развој - Банат, ор-
ганизовала и округли сто са представни-
цима локалних самоуправа. Тема је била 
реализација пројекта „Образовањем до 
лакшег запошљавања“, у оквиру кога ће 

се успоставити Регионални едукативни 
центар - Банат у Зрењанину, са циљем 
да се радна снага прилагоди потребама 
тржишта. Локална самоуправа подржала 
је акцију превентивне контроле здравља 
зуба, у оквиру које су предшколској деци 
дељене четкице и пасте за зубе, а стома-
толог Бранко Свиленгаћин, члан Општин-
ског већа, обишао је све ПУ на територији 
Општине. Нова локална власт је за 2014. 
предвидела три пута већи буџет за здрав-
ство. Акција добровољног давања крви 
организована је у О.Ш. „Милоје Чиплић“. 
У акцији рашчишћавања снега на завеја-
ним путевима учествовали су ЈП Комуна-
лац и Компред, а велики допринос дала је 
и пољочуварска служба, на челу са Мила-
ном Будаковим.

81. Црна Трава
Вратити младе на село

Отворили смо канцеларију за рад ОО 
СНС у Црној Трави и сада имамо много 
боље услове за рад одбора. Свакоднев-
но разговарамо са грађанима о њихо-
вим проблемима. Покушавамо да нађемо 
начин да се млади врате на село и да се 
привуку инвестиције у наш крај. Наши ак-
тивисти делили су „СНС Информатор“ у 
свим месним одборима.

82. Крагујевац
систематски прегледи за старије, 
бесплатни часови енглеског

Савет за бригу о деци и омладини, и 
Савет за информисање ГО СНС, у са-
радњи са координатором за омладину 
СНС, спровели су анкету, на 300 испита-
ника, у којој се више од 90 одсто младих 
негативно изразило по питању егзистен-
ције, запошљавања, културе и високог 
нивоа корупције у Крагујевцу. Плани-
рамо да организујемо трибину на тему 
унапређења квалитета живота деце и 
младих. Након добровољног давања крви 
у Институту за трансфузију, чланови МО 
Лепенице подржали су акцију у којој су 
старијим суграђанима били обезбеђени 
систематски прегледи. У хуманиратној 
акцији „Огрев за најсиромашније“, коју 
су организовали МО Палилула, Савет 
за националне мањине и НВО „Стабло“, 
најсиромашнијим суграђанима подељени 
су огрев, пакети са храном и средствима 
за хигијену. Савет за информисање, у са-
радњи са Удружењем за дијабетичаре, 
подржао је донацију Добринки Којић у 
виду апарата за мерење шећера у крви са 
тракама. СНС у Крагујевцу организовала 
је бесплатни курс енглеског и немачког 
језика за чланове Странке, али и за све 
друге заинтересоване. ГО СНС поставио 
је питање ЈКП Чистоћи, који су то трош-
кови ушли у цену њихових услуга, када је 
најављено поскупљење за 20 одсто, од 1. 
фебруара, чиме су, за годину и по дана, 
цену услуга повећали за чак 50 одсто. 

83. Пландиште
Трибина о добровољном давалаш-
тву

Чланови ОО СНС Пландиште догово-
рили су  са надлежнима у Црвеном крсту 
Пландиште акцију добровољног давања 
крви. Тим поводом, организовали смо 
едукативну трибину и грађанима објасни-
ли значај добровољног давалаштва. Два 
пута смо прикупљали хуманитарну помоћ 
за најугроженије грађане у МЗ Јерменов-
ци. Чланови нашег ОО учествовали су и 
у отворању клуба бајкера из Јерменовца, 
„МК Блек иглс“, који ће бити место за 
окупљање и дружење мештана.

84. Врбас
чишење моста, помоћ завејанима

Омладина СНС у Врбасу, као и сваке 
године, била је ангажована на чишћењу 
снега у граду и околини. Млади су чисти-
ли мост који повезује Стари и Нови Врбас, 
који је био непроходан услед снежних на-
носа, а важна је пешачка деоница, коју ко-
ристи велики број ђака на путу до школе. 
Заједничким залагањем, ублажили смо 
драму која се одвијала 1. и 2. фебруара, 
када су возови, са више од 50 путника, 
остали блокирани у снежним наносима 
на неколико километара од врбаске же-
лезничке станице. Путници су евакуиса-
ни током успешне акције спасавања. На 
аутопуту Суботица-Београд, на деоници 
између Змајева и Сирига, велики број ка-
миона био је блокиран услед снежних на-
носа. Возачи нису напуштали камионе два 
и по дана, а остали су без воде и хране. 
Представници општинског Штаба за ван-
редне ситуације и чланови СНС брзо су 
реаговали и донели храну и воду за сто-
тинак људи. 

85. Алексинац
Брига о старима

Алексиначки напредњаци посети-
ли су Тешицу, једно од највећих села у 
алексиначкој Општини, и обишли неко-
лико кућа у којима живе стари људи, о 
којима нема ко да се стара. Након што су 
им уручени скромни поклони, председник 
ОО СНС, Ненад Станковић, рекао је да је 
брига о старим лицима веома важна и да 
ће локална самоуправа, колико је у њеној 

БрИГА О ГрАЂАНИМА
Представа за децу у МО СНС Котеж у Панчеву

Акција напредњака у Врбасу
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могућности и надлежности, озбиљно раз-
матрати како да им помогне. За почетак 
марта планирана је акција у којој ће акти-
висти поново обићи неколико социјално 
угрожених породица и деци обезбедити 
пакете хране, одеће и школског прибора.

86. Врњачка Бања
Уређење врњачког парка

Председник Општине Врњачка Бања, 
Бобан Ђуровић, отворио је још један вр-
тић, у Подунавцима, и најавио почетак 
радова на изградњи вртића у Штулцу, 
Липови, Вранешима и Рсавцима. Породи-
ци Максимовић из Вранеша уручили смо 
пакете хране, одеће, обуће, огрев, а но-
вац, који су прикупили чланови Странке, 
уручио им је потпредседник ОО, Иван Ра-
довић. Лепе јануарске дане ЈП Борјак, на 
челу са Ивицом Лазаревићем, искористи-
ло је за уклањање 55 пањева из централ-
ног врњачког парка. Асфалтирана је ули-
ца Милоша Обилића и урађена је ограда 
на мосту у насељу Река. Након састанка 
директорке ДЗ „Др Никола Џамић“, Весне 

Малићанин, и прим. др Златка Ширића, 
директора Центра за радиологију КЦ Ниш, 
покретни дигитални мамограф, Центра за 
радиологију КЦ Ниш, од 3. фебруара до 
16. фебруара, стациониран је у Врњачкој  
Бањи, а прегледи су бесплатни. У Новом 
Селу замењена је нисконапонска мрежа, 
као и у Липови, где је завршено и наси-
пање путева. Кроз Врњачку Бању, тачније 
кроз Врњце, поново пролазе путнички 
возови на релацији Краљево – Крушевац 
– Сталаћ – Параћин – Јагодина. Пругом 
саобраћају нови дизел-моторни возови 
руске производње.

87. Ириг
Петиција за ванредне локалне 
изборе

Наша Општина је међу најнеразвијенијим 
у Војводини, комунална инфраструктура је 
у катастрофалном стању, а на бројне апе-
ле грађана нико не обраћа пажњу. Једина 
ствар у којој смо рекордери је незапосле-
ност од чак 52 одсто. Због ових разлога и 

велике жеље грађана, покренули смо пе-
тицију којом захтевамо распуштање акту-
елног сазива СО Ириг, смену председника 
Општине и расписивање ванредних локал-
них избора. Од тог тренутка, свакодневно 
разговарамо са грађанима и покушавамо 
да помогнемо, колико је у нашој моћи.

88. србобран
Обилазимо болесне суграђане

Председник ОО СНС Србобран, Милена 
Аларгић, заједно са активистима, обишла 
је суграђане Петра Јовановића и Миленка 
Јаничића. Јовановић  је до пре неколико 
година радио као обућар. Занат је морао 
да напусти због тешке болести која му 
је одузела вид, тако да сада живи у по-
родичној кући, са супругом и ћерком, од 
скромне помоћи Центра за социјални рад. 
Рекао нам је да му је драго што је неко по-
казао бригу и разумевање за људе попут 
њега, скромне и једноставне. „Топла реч и 
искрен пријатељски разговор много значе 
и тога би требало да буде више у нашем 
окружењу. Понекад не можемо много да 
помогнемо, али можемо да будемо људи 
и покажемо да нам је стало до суграђана“, 
рекла је Милена Аларгић.

89. Жабаљ
Гардероба за најугроженије

У чурушком насељу Бороњ живе при-
падници ромске националне мањине, у 
условима недостојним човека. Тврде да 
у Општини не наилазе ни на какво разу-
мевање за своје проблеме. Како би им по-
могли, чланови СНС прикупили су доста 
гардеробе, нарочито зимске, за хладне 
дане, а наши млади активисти уручили су 
је овим угроженим породицама. Позива-
мо све грађане да учине исто, јер је свака 
помоћ добродошла.

90. Кучево
Одрекли се дневница у корист бо-
лесне девојчице 

Општина Кучево, у којој СНС има ап-
солутну одборничку већину и врши власт 
од оснивања Странке, показује велику 
одговорност према грађанима. Последњи 
пример је да су се, на позив шефа Одбор-
ничке групе, Снежане Кржановић, сви 
одборници СНС и поједини одборни-
ци других странака, одрекли дневница, 

како би помогли лечењу мале Катарине, 
ученице првог разреда основне школе 
из села Дубока. Ову акцију финансијски 
су подржали и сви функционери СНС у 
Кучеву, привредници, МЗ Дубока и њен 
председник, Златан Ђорђевић, директор 
школе и многи други. Општина Кучево 
стипендира више од 70 студената. Сви 
ученици основних школа, као и стотину 
најугроженијих ученика средње школе 
имају бесплатан превоз. Штаб за ванред-
не ситуације, који води члан Општинског 
већа, Љубиша Војић, спремно реагује у 
најкритичнијим ситуацијама. Последњи 
пример је целодневно успешно пробијање 
сметова у насељу Сенско брдо, како би се 
стигло до куће тешко оболеле старице. 
Социјално најугроженији грађани оства-
рују права преко Центра за социјални 
рад, али ако се, из формалних разлога, не 
може некоме омогућити помоћ, то лице, 
Одлуком Општинског већа, остварује 
своје право за куповину уџбеника, лекова 
и свега другог, у ситуацијама када се мора 
брзо реговати. 

91. Мали Иђош
Збринули смо више стотина људи

Да је брига о човеку превасходни циљ 
наше Странке, доказали смо на делу у 
ноћи између 31. јануара и 1. фебруара, 
када је незапамћено невреме завејало 
на хиљаде људи. Током прве ноћи из-
вукли смо више од 200 људи, сместили 
их у ресторан у Фекетићу, и обезбедили 
им храну и пиће. Алармирали смо све на-
длежне институције, а апелу се одазвао 
и председник наше Странке, Александар 
Вучић. У току наредна два дана примили 
смо још око 150 људи које смо сместили 
по кућама, мотелима и хостелима, редов-
но их информисали о проходности путе-
ва, и на крају их безбедно испратили. 

92. Беочин
Одборници уплатили новац за ле-
чење Мумета

На иницијативу ОО СНС Беочин, покре-
нута је акција за прикупљање новца за 
операцију нашег суграђанина, Миломира 
Мумовића – Мумета, који болује од тешке 
болести, а једини начин за оздрављење 
је трансплантација  бубрега у Русији. На 
седници СО Беочин, председник ОО СНС 
Беочин и одборник, Слободан Калајџић, 
предложио је да се свих 29 одборника 
одрекну дневнице за рад у припреми се-
днице, као и за присуство на 18. седници. 
Скупштина је једногласно прихватила 
овај предлог и донела закључак да се ова 
средства, око 2.000 евра, уплате на рачун 
отворен у сврху помоћи у лечењу нашег 
Беочинца. 

93. Ужице
Град поново има здраву пијаћу 
воду

По ступању на снагу забране употребе 

Уређење централног парка 
у Врњачкој Бањи

Напредњаци Ужица са члановима Удружења инвалида 
церебралне и дечије парализе

Подела гардеробе у Жабљу
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воде за пиће, због појаве цијанобактерија 
у језеру Врутци, из кога се Ужичани снаб-
девају водом, Александар Вучић је орга-
низовао радни састанак, на којем је из-
рађен план решавања водоснабдевања. У 
Ужице су убрзо стигли министар одбране, 
Небојша Родић, и начелник Генералштаба, 
Љубиша Диковић. Министар Родић наја-
вио је изградњу цевовода до алтернати-
вног врела Сушица и помоћ Војске Србије 
у људству и механизацији. Цевовод, у ду-
жини од два километра, финансирала је 
Влада, а Горан Пузовић, генерални дирек-
тор Србијавода, и Миодраг Пјешевић, в.д. 
директора Дирекције за воде, вршили су 
надзор над радовима. Министар правде, 
Никола Селаковић, посетио је Основно и 
Више тужилаштво у Ужицу и истакао да 
су сви надлежни за пијаћу воду у Ужицу 
обухваћени истрагом. Најмлађи чланови 
ужичких напредњака сваког дана, у две 
смене, помагали су члановима Удружења 
инвалида церебралне и дечије парализе у 
изради уникатних новогодишњих честит-
ки, чијом продајом финансирају свој рад. 
Омладина СНС позвала је све институције 
у Ужицу да купе честитке и тако помогну 
особама са инвалидитетом. 

94. Шабац
лекари у селима

Активисти СНС у Шапцу подржали су 
акцију мерења крвног притиска, нивоа 
шећера у крви и стоматолошке прегледе 
за житеље сеоских МЗ, на подручју Град-
ске управе Шапца. „На овај начин здрав-
ствену заштиту чинимо доступнијом жи-
тељима наших села, јер не само да су им 
лекари често далеко, већ неки од њих не-
мају ни средстава, ни начина, да оду код 
лекара, нити имају оверене здравствене 
књижице“, рекао је др Александар Пера-
новић, повереник ГО СНС Шабац. 

95. Бела Црква
Дрва за социјално угрожене

Активисти ОO СНС Бела Црква подели-
ли су 220 кубика дрва за огрев социјално 
угроженим породицама на територији 
МЗ Кусић, и то по један метар за сваку 
социјално угрожену породицу. За Српс-
ку нову годину, активисти ОО СНС Бела 
Црква поделили су 200 пакетића деци у 
МЗ Кусић. Приликом прославе школске 
славе, Свети Сава, ОО је припремио паке-
тиће за 50 деце. 

96. Медвеђа 
Бесплатна обука на рачунарима

Активисти ОО СНС у Медвеђи иско-
ристили су јануар за едуковање младих за 
рад на рачунару. Програм едукације води-
ли су чланови странке који су стручњаци у 
области информатике и рачунарства. Сви 
присутни млади људи показали су изу-
зетно интересовање за учење и свима су 
подељени проспекти „Мајкрософт офис 
за почетнике“.

97. Клина 
Помоћ за повратнике

Министар за КиМ, Александар Вулин, 
посетио је 6. фебруара село Клинавац, у 
Општини Клина. Том приликом обишао 
је запаљену српску кућу и повратнике у 
том селу. Повратницима је уручена по-
моћ. Министра су дочекали повратници и 
председници ОО СНС из Пећког округа.

98. лапово
Бесплатни офталмолошки пре-
гледи

Чланови ОО СНС Лапово подржали су 
акцију бесплатних офталмолошких пре-
гледа за грађане Лапова, која се одвија, 
сваке друге недеље, у просторијама ОО 
СНС, у сарадњи са офталмолозима из 
Свилајнца.

99. Пријепоље
Помоћ за самохрану мајку 
и старицу

Активисти ОО СНС Пријепоље обишли 
су породицу самохране мајке, Владимир-
ке Петрић, из села Звијезд, која има двоје 
малолетне деце, и уручили им хуманитар-
ну помоћ коју су прикупили пријепољски 

напредњаци. Чланови ОО обавезали су се 
да ће наставити да помажу овој породици, 
како би им поправили тешку материјалну 
ситуацију и створили услове за нормално 
одрастање деце. Омладина СНС обишла 
је и самачко домаћинство Милице Секу-
лић, из насеља Хашимбеговића Поље, која 
живи сама у трошној кући на периферији 
града, и однели јој животне намирнице.

100. Параћин
Подстицај женском 
предузетништву

У циљу промовисања женског предузет-
ништва, активисти ОО СНС Параћин орга-
низовали су курсеве ткања и ручног фил-
цања вуне, омогућивши женама да, кроз 
стручну обуку и едукацију, стекну знања и 
вештине које су им потребне за покретање 
приватног посла, којим ће стећи економс-

ку независност. За грађане Параћина ор-
ганизовали смо бесплатне правне савете 
и помоћ  из области поштанског и телеко-
муникационог саобраћаја, кроз едукацију 
о најсавременијим облицима комуника-
ција. Стручни тим, који води мр тех. наука 
Звонко Царевић, сваког понедељка, од 16 
до 18 часова, на располагању је грађани-
ма у просторијама Странке.  

101. Баточина
чланице Уније жена обилазе старе

На иницијативу председника Савета 
за омладину, уз подршку председника 
најбројнијег МО Баточина, оформљена је 
Унија жена СНС Баточина. Циљ је је осна-
живање жена како би се избориле за бољу 
позицију у друштву, а већ првог викенда 
кренуло се у обилазак старих особа у 
својству геронтодомаћица.

102. Кикинда
Адаптација просторија МЗ за 
потребе специјалне школе 

Општина Кикинда доделила је 48 сту-
дентских стипендија. Честитајући сти-
пендистима на досадашњим резултати-
ма, председник Општине, Павле Марков, 
изразио је наду да ће се неки од њих, на-
кон завршетка студија, вратити у родни 
град. За 19 ученика Специјалне основне 
школе „6. октобар“ из Кикинде, са уме-
реним, тежим и вишеструким сметњама у 
развоју, који су недавно исељени из тзв. 
градске виле, јер су се ту уселили пуно-
летни корисници са вишеструким сме-
тњама у развоју, обезбеђен је боравак у 
просторијама МЗ Лидија Алдан. Чланица 

Општинског већа задужена за културу, 
образовање и информисање, Станислава 
Хрњак (СНС), каже да је простор некада-
шње МЗ уређен тако да одговара потре-
бама корисника, а да се ради на трајном 
решењу недостатка простора у специјал-
ној школи. За адаптацију просторија МЗ 
издвојено је више од 600.000 динара, 
половину је финансирао спонзор, а поло-
вину Општина.

БрИГА О ГрАЂАНИМА
Божић у Клини

Кикинда

Помоћ за породицу Петрић



28 |  СНС ИНФОРМАТОР 12/2014

сНс КрОЗ срБИЈУ

Подршка младима: Александар Вучић и Вања Удовичић уручили су стипендије за 85 најбољих студената

У борби за нова радна места: Александар Вучић на 
отварању фабрике „Стреит Нова“ у Старој Пазови

Пољопривреда као развојна шанса: Др Небојша Стефановић у посети 
домаћинству Милорада Божића у селу Маови

Брига за грађане у сваком крају Србије: Зорана 
Михајловић и Александар Јовичић у посети Лајковцу
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ЖеНсКА сТрАНА

Српска напредна странка 
веома велику пажњу по-
клања женама. У највишим 

страначким огранима женама су 
поверене најодговорније дуж-
ности, а оне су делегиране и на 
најважније државне функције. 
Јоргованка Табаковић заменик 
је председника Странке, а Зора-
на Михајловић је једна од шест 
потпредседника Главног одбора 
Странке. Оне су уједно и члани-
це Председништва СНС, органа 
који доноси најважније одлуке и 
усмерава рад Странке, а у којем, 

равноправно са својим колегама, 
учествују још четири истакнуте жене у Српској напредној 
странци: Јадранка Јоксимовић, Маја Гојковић, Владанка Мало-
вић и Александра Томић. 

Не треба посебно напомињати да је Јоргованка Табаковић гу-
вернер Народне банке Србије, Зорана Михајловић министарка 
енергетике, Јадранка Јоксимовић председница скупштинског 
Одбора за контролу служби безбедности, Владанка Маловић 
шефица страначке Службе за информисање, а Александра Томић 
истакнута народна посланица.

Наш понос су и остале народне посланице из прошлог сази-
ва Народне скупштине, које су сада кандидаткиње за народне 
посланице у новом сазиву, жене које су дале велики допринос 

раду Народне скупштине: Алексан-
дра Ђуровић, Марија Обрадовић, 
Ирена Вујовић, Јелена Мијатовић, 
Катарина Ракић, Весна Марковић, 
Весна Ракоњац...  

Александра Ђуровић остварила је 
одличне резултате у мењању имиџа 
Србије, као потпредседница Парла-
ментарне скупштине Савета Европе, 
Марија Обрадовић као координа-
торка Женске парламентарне мре-
же, а све друге народне посланице, 
својом посвећеношћу и залагањем, 
осветлале су образ Српске напред-
не странке у бројним скупштинским 
одборима. 

Ирена Вујовић има и веома значајну улогу у Радној групи у ок-
виру Привременог органа Града Београда, док је велики борац за 
права жена, Стана Божовић, дала много као државна секретарка 
прво у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, 
а затим и у Министарству енергетике, a Станислава Пак као са-
ветница председника Републике, Томислава Николића.

Сваки градски, општински и месни одбор почива на великом 
раду и организационим способностима жена, којима се повера-
вају најсложенији задаци. Српска напредна странка, по ко зна 
који пут, на делу је показала да се, увек и на сваком месту, за-
лаже и бори за остваривање права жена и равноправни однос у 
свим областима живота.

Жене су понос СНС

Др Јоргованка Табаковић

Проф. др Зорана Михајловић

Јадранка Јоксимовић Др Александра Томић

Владанка Маловић Маја Гојковић



БЕОГРАД

Магнетна резонанца 
ради до 23 часа

Завод за здравствену заштиту радника „Железнице србије”, 
у савској улици у Београду, на чијем челу су чланови сНс, 
омогућио је пацијентима, који чекају снимање магнетном ре-
зонанцом, да тај дијагностички преглед обаве до 23 часа, свих 
седам дана у недељи. Пословодство ове медицинске установе 
одлучило се на овај корак како би се смањиле листе чекања. 

Прегледе на магнетној резонанци могу обавити сви грађа-
ни са територије србије, уз одговарајући упут издат на ос-
нову мишљења лекара специјалисте, а на терет републичког 
фонда за здравствено осигурање. Здравствени осигураници 
са територије Београда преглед обављају уз упут са неопход-
ном медицинском документацијом, док осигураници рФЗО-а 
који нису из Београда, осим медицинске документације, тре-
ба да имају оверен упут из припадајуће филијале рФЗО.

За дијагностику магнетом неопходна је оверена здрав-
ствена књижица, упут лекара опште праксе, извештај лекара 
специјалисте и одговарајућа медицинска документација. За-
казивање прегледа је сваког радног дана, на лицу места, од 
11.30 до 12.30 часова.

Последњег дана јануара и првих дана фебруара, разорна кошава, која 
је ковитлала масе снега и стварала сметове високе по пет-шест мета-
ра, паралисала је живот широм Војводине. Нека села потпуно су била 

одсечена од света, а на путевима, у белом паклу, остале су читаве колоне 
аутомобила, аутобуса и камиона са беспомоћним путницима. Олујни ветар 
заробио је и два међународна воза на прузи између Змајева и Врбаса, и пре-
кинуо међународни железнички саобраћај.

Драма је почела у петак, а наставила се током суботе и недеље. Припадни-
ци Војске Србије, Жандармерија, Сектор за ванредне ситауције и Сектор за 
путеве Србије, користили су тенкове, багере, тешке камионе и сву располо-
живу механизацију, како би раскрчили путеве и евакуисали промрзле људе 
из завејаних возила. 

Колоне путничких и теретних возила почеле су да се формирају у петак 
око осам сати увече, када се на 63. километру аутопута Хоргош-Нови Сад 
преврнуо шлепер. У колони код Фекетића, читавих 15 сати, било је заробље-
но око 1.000 људи, међу којима је била једна трудница и много деце.

Председник Српске напредне странке, Александар Вучић, одмах је кре-
нуо у помоћ завејанима, и на рукама извлачио промрзлу, уплакану децу из 
снежне мећаве, чиме је, по ко зна који пут, доказао своју хуманост и личну 
посвећеност борби за сваког грађанина.
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ХУМАНОсТ НА ДелУ

ФЕКЕТИћ

Драма на 
завејаним 
путевима 

Александар Вучић на терену помаже 
људима завејаним у аутомобилима
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лекари из србије усавршаваће се на бечкој АКХ клиници
Представници Клиничког центра србије и 

Министарства здравља прецизирали су са колегама 
из АКХ клинике из Беча техничке детаље твининг 
споразума о трансплантацији плућа и срца, а који 
подразумева да пацијенти из србије имају исти 
третман у лечењу као и пацијенти из Аустрије. 
Договорено је да се пацијенти за трансплантацију 
плућа већ стављају на листу чекања те бечке 
клинике, а да се први пацијенти на листу чекања за 
педијатријску трансплантацију срца стављају од 
почетка априла.

Директор Ургентног центра КЦс, 
напредњак др Златибор лончар, рекао је 
да су договорени сви технички детаљи 
око експлантације органа у србији, око 
превоза пацијента, тако да ће програм 
заживети од априла. „лекари из србије 
ићи ће на усавршавање у АКХ клинику, 
а чим се створе услови, транплантације 
плућа почеће да се раде и у нашој 
земљи, јер за то постоји добра воља“, 
истакао је др лончар.

ЈУЖНИ БАНАТ

Евакуација војним хеликоптером
Веома тешка ситуација била је и у Јужном Банату, где је саобраћај био заустављен на 

многим деоницама, а најкритичније било је на путним правцима Панчево-Ковачица, Ко-
вачица-Падина-самош, Ковачица-Уздин, Опово-Баранда-сакуле-Идвор, Панчево-До-
лово, Панчево-Вршац-Ватин и Избиште-Шушара. Начелник Јужнобанатског управног 
округа, а по функцији и командант Окружног штаба за ванредне ситуације, мр Зоран 
Тасић (сНс), одмах је сазвао седницу Штаба и кренуло се у спасавање завејаних и раш-
чишћавање путева. На путном правцу Панчево-скробара-Качарево било је завејано двоје људи, а на путу Долово-Мраморак 
чак 16, међу којима је била и једна трудница. Најдраматичнија ситуација била је између Падине и самоша, где је петоро људи 
провело ноћ у два завејана аутомобила. У њиховом спасавању учествовала је и Војска србије, а путници су евакуисани војним 
хелихоптером, јер механизација није успела да се пробије. У сваком моменту на терену је било између 50 и 80 возила и машина 
за рашчишћавање снега, а катастрофалне последице избегнуте су само захваљујући брзом и ефикасном деловању.

Др Златибор Лончар

И припадници Војске Србије 
учествовали су у  спасавању 

завејаних



Грађани 
најсрдачније 
дочекују 
Александра 
Вучића 
широм 
србије


