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Драги пријатељи, 

Десила нам се највећа катастрофа, изазвана 
воденом стихијом, коју смо икада имали, а ис-

товремено, показали смо целом свету како се брани 
држава, и колико смо спремни, једни за друге, да се 
боримо.

Поносан сам на све вас, који сте показали колико 
волите свој народ, који сте, без часа размишљања о 
својој безбедности и удобности, кренули да пома-
жете на насипима, у центрима за прихват угроже-
них, у бујици, у води, тамо где је најтеже. Ризикова-
ли сте сопствене животе за своје сународнике, а то 
се не виђа тако често.

Посебно сам поносан на нашу омладину, на све оне 
момке, који су по киши и на хладноћи, подизали 

бедеме око градова, и на девојке које су збрињавале евакуисане, прикупљале хумани-
тарну помоћ, биле на услузи сваком коме је помоћ била потребна.

Наша војска и полиција, по ко зна који пут, показала је завидну спремност и пожртво-
вање за свој народ. Гледао сам изванредне људе који данима нису спавали, који су 
трпели надљудске напоре, без размишљања се бацајући у бујице, храбро се борећи за 
сваки живот, и мени самом, колико год сам био уморан, давали су снагу да наставим. 

Слика невероватне солидарности и пожртвованости обишла је цео свет, показали сте 
свима да Србија нема чега да се плаши, јер има своју младост и своју будућност. Овога 
пута, на муци, заиста, познали су се јунаци.

Прошли смо кроз многе тешке тренутке. И проћи ћемо кроз још многе. Сада је свима јасно 
да је најважније да се држимо заједно, и да волимо своју земљу, јер само тако можемо да 
победимо, и победићемо. Верујем у Србију са потпуно другачијом свешћу људи. Верујем у 
људе који раде, који гледају како да допринесу заједници, који пред собом имају циљеве 
које досежу својим радом и, на путу напретка, постављају нове и нове задатке.  

Често говорим да морамо да покажемо одговорност и озбиљност, да морамо да 
разумемо да имамо једну земљу и да за њу морамо нешто да урадимо, да идемо 
крупним корацима напред, ако хоћемо да идемо у корак са светом. А видели сте и 
сами, на примеру поплава, да је свет спреман да нам пружи руку и да нас подржи.

Зато смо и донели мере за опоравак наше економије, да бисмо Србију учинили 
атрактивнијом за улагање, да бисмо покренули привреду и запослили људе. Мере 
смо објединили у четири области: давање кредита за ликвидност привреде, борба 
против сиве економије и масовно запошљавање, поправљање пословног амбијен-
та, и градња јефтиних станова.Састали смо се са банкарима и са 200 домаћих и 
страних привредника, који у највећој мери пуне буџет Републике Србије. 

Пред нама је време обнове земље, и зато ћемо причати са свима, да чујемо предлоге 
како да се унапреди привреда, ићи ћемо у сваку општину и разговарати са највећим 
привредницима и пољопривредницима, да видимо шта су највећи проблеми и где 
можемо да помогнемо.

Борићемо се за нашу Србију. Борићемо се за државу на здравим основама, у здравој 
економији, са много више инвеститора, са правим пословним амбијентом, са здравим 
и јаким размишљањем њених грађана. Сада, више него икада, колико год да је тешко, 
верујем да Србија има будућност. Она је у рукама сваког од нас.

београд, мај 2014.
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У четвртак, 15. маја, подивљале реке широм Ср-
бије, почеле су да се изливају из својих корита, 
услед кише која данима није престајала да пада, 
и ускоро су нашој земљи донеле најкатастро-
фалније поплаве које су нас икада погодиле. 

У само једном дану пало је више кише него током чети-
ри месеца, због чега су се излиле и мање реке и потоци, 
пунећи оргомном количином воде оне средње, али и оне 
најопасније, велике реке, попут Колубаре, Дрине, Саве, 
Дунава.

Под водом су се нашли и села и градови, многа насеља 
остала су одсечена, без струје, воде за пиће, телефона, 
хране, средстава за хигијену... Влада Републике Србије 
увела је режим ванредне ситуације, у борби са стихијом 
ангажоване су све снаге војске, полиције, цивилне зашти-
те и грађана – добровољаца, који су се одазвали позиву 
премијера и команданта републичког Штаба за ванредне 
ситуације, Александра Вучића, за помоћ у пуњењу џакова 
и јачања насипа, како би се зауставиле подивљале реке, 

у Шапцу, Сремској Митровици, Београду, Новом Саду, 
Шиду... 

Због поплава је евакуисано неколико десетина хиља-
да људи, а водена бујица однела је и људске животе. 
Изузетно тешка ситуација била је у Колубарском, Мач-
ванском, Моравичком и Поморавском округу, а у борбу 
против стихије укључило се више десетина хиљада до-
бровољаца.

Најтеже је било у Обреновцу, недалеко од Београда, као 
и у Баричу, Крупњу, Коцељеви, Убу, Лазаревцу, Гроцкој... 
У многим местима, осим надирања воде и снажних бујица, 
активирала су се и клизишта, због чега су одрони буквално 
рушили куће.

У Београду је отворено неколико прихватних центара, а 
највећи у „Комбанк арени“ за прихват евакуисаних грађа-
на, у које су допремљене велике количине хуманитарне 
помоћи, хране, пијаће воде, гардеробе, лекова, опреме за 
бебе, играчака, а угрожене су дочекале лекарске екипе, 
психолози и бројни волонтери. 

Задесила нас је највећа катастрофа, изазвана воденом стихијом, 
која је Србију икада погодила. Тражимо пуни ангажман свих 

локалних самоуправа, државних органа и институција, и на сва 
критична места послаћемо најспособније и најбоље екипе, рекао 

је премијер Србије, Александар Вучић, и командовао:

Сви на терен, да 
помогнемо народу!
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У свим попављеним насељима, на свим одбрамбеним 
километрима дугим насипима, као и у прихватним цен-
трима широм Србије, имали смо прилику да на делу ви-
димо најсветлији пример солидарности грађана Србије. 
На десетине хиљада људи, младића, девојака, али и ста-
ријих и искуснијих, несебично је, дан за даном, помагало 
угроженим људима. Заједно, са лопатама у рукама, раме 
уз раме, радили су грађани – добровољци, а припадници 
војске, полиције и спасилачких тимова из иностранства, 

ризикујући своје животе, евакуисали људе из најугроже-
нијих подручја.

„Задесила нас је највећа катастрофа, изазвана воденом 
стихијом, која је Србију икада погодила“, рекао је пре-
мијер Александар Вучић, на седници Штаба за ванредне 
ситуације, на којој је тражио од свих присутних извештаје 
о ситуацији и могућностима ангажовања на терену, о 
најугроженијим тачкама и о даљим корацима у спасавању 
људи и имовине. 

Седница републичког Штаба за 
ванредне ситуације у петак, 
16. маја, на којој је Александар 

Вучић позвао београђане на беде-
ме Шапца, да бране град од попла-
ве, покренула је још једну бујицу у 
Србији - бујицу солидарности, која 
је преплавила и ујединила земљу. Те 
ноћи 10.000 добровољаца пунило је 
џакове са песком и правило шабачки 
одбрамбени насип. Али, тако није 
било само у Шапцу, већ у свим угро-
женим местима. У помоћ су притекли 
и људи на друштвеним мрежама, који 
су преносили информације са терена, 
где је и коме потребна помоћ. Грађани 
су у прихватне центре носили помоћ у 

намирницма, одећи, средствима за хи-
гијену, јављали се да раде у центрима 
као добровољци, жене су кувале чаје-
ве и носиле их радницима на насипи-
ма, љути ривали – навијачи „Звезде“ 
и „Партизана“ заједно су пунили џа-
кове, људи су настрадалима нудили 
своје куће, станове, викендице, Новак 
Ђоковић одрекао се 500.000 долара 
које је освојио на турниру у риму, но-
вац су дали и други спортисти, људи 
са естраде, пријатељи са свих мери-
дијана... 

„Хвала спасиоцима, добровољцима 
који су спасавали Шабац, нашим спор-
тистима, навијачима, руским спасио-
цима, Американцима, Аустријанцима, 

свима који су послали помоћ. Добро-
вољци су заиста показали колико се 
Србија воли, како се помаже својој 
земљи! Нећу да чујем за неку злоу-
потребу хуманитарне помоћи. Наро-
ду ћемо да положимо рачуне колико 
смо потрошили на путеве, храну... Да 
се јасно зна где се доноси и како се 
троши. Не сме ниједан динар да буде 
злоупотребљен! Ускоро ће на рачун 
државе лећи велика помоћ од мог 
пријатеља шеика. Хоћу да се захвалим 
и Новаку Ђоковићу, Војсци, људима 
који имају промрзлине и који пет дана 
нису спавали, младим људима који су 
показали да Србија има будућност“, 
рекао је премијер Вучић.

бујица солидарности

Александар Вучић и Веран Матић у Коцељеви

На бедемима: Маја 
Гојковић и Игор Бечић

Братислав Гашић и 
Александар Вучић

На задатку: Вања 
Удовичић
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Одбрана 
термоелектране 
у Обреновцу

Штета од поплаве у рударском басену „Колуба-
ра“, највећем угљенокопу у Србији, процењена је на 
најмање 100 милиона евра, рекао је премијер Вучић. 
Он је, на седници републичког Штаба за ванредне 
ситуације, рекао да је одбраном на Сави, код Тер-
моелектране „Никола Тесла“ у Обреновцу, избегну-
та штета, која би настала гашењем агрегата.

„Захваљујући словеначким пумпама и невероват-
ним напорима људи, успели смо да одбранимо ТЕНТ. 
Сада је неопходно радити на оспособљавању копо-
ва рб „Колубара”, да Србија не би морала да увози 
струју. Дневно би нас коштало од пола милиона до 
милион евра, уколико не бисмо могли да довозимо 
угаљ из Колубаре до ТЕНТ-а, који производи поло-
вину струје за Србију“, рекао је премијер.

„Тражимо пуни ангажман свих локалних самоуправа, 
државних органа и институција и на сва критична места 
послаћемо најспособније и најбоље екипе. Сви на терен, 
да помогнемо народу“, командовао је премијер, и сам сва-
кодневно спасавајући људе на терену. У акцијама еваку-
ације, утврђивања насипа, одбране постројења која про-
изводе струју, фабрика, школа и домова, учествовали су и 
министри Стефановић, Гашић, Михајловић, Лончар, Села-
ковић, градоначелник Београда, Синиша Мали...

Неуморан: Небојша Стефановић

Премијер лично угроженима доставља хуманитарну помоћ Зорана Михајловић и Марија Блечић

Са војском у акцији: 
Братислав Гашић

Никола Селаковић
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Помоћ Србији, због незабележених поплава које су је задесиле, 
упутило је много држава из региона и из целог света. Несебичну 
помоћ у људству и опреми, хеликоптерима, чамцима, ватрогасним 
возилима, пумпама за воду, средствима за спасавање, намирница-
ма, флашираној пијаћој води, ћебадима, али и у новцу упутили су 

Русија, Уједињени Арапски Емирати, ЕУ, САД, УН, Израел, Хрватска, Македонија, 
Немачка, Аустрија, Француска, Бугарска, Словенија, Црна Гора, Мађарска, Чеш-
ка, Азербејџан, Словачка, Белорусија, Норвешка, Јапан, ОЕБС ...

Русија је, међу првима, у Србију послала спасилачки тим у авиону „иљушин ил-
76“ руског Министарства за ванредне ситуације, са 76 спасилаца који су се одаз-
вали позиву да помогну, а још три руска авиона допремило је око 70 тона хума-
нитарне помоћи. Амбасадор САД у Београду, Мајкл Кирби, изразио је дубоко 
саосећање са хиљадама грађана Србије и обезбедио помоћ од 100.000 долара.

Помоћ са 
свих страна

Шпинделегер: Европи 
потребни политичари 
као Вучић

Аустријски вицеканцелар и министар 
привреде, Михаел Шпинделегер, на Ев-
ропском форуму у Вахау, поменувши пре-
мијера Александра Вучића, који је, због 
поплава у Србији, морао да откаже дола-
зак на Европски форум, поручио је: „Такви 
политичари потребни су Европи“.

Курц: ЕУ мора дати велики допринос
Министар иностраних послова Аустрије, Се-

бастијан Курц, затражио је финансијску помоћ ЕУ 
за обнову од поплава погођених земаља западног 
балкана. 

„и ЕУ мора дати свој велики допринос. О томе 
ћемо данас разговарати и то ћемо тражити. Тамо 
се догађа стравична драма. разарања су драматич-
на. Потребна је хитна помоћ у спасавању људских 
живота. Такође, потребно је даље борити се акутно 
против поплава, а затим ће бити потребна подршка, 
посебно у обнови инфраструктуре”, поручио је Курц, 
пред састанак шефова дипломатија ЕУ у бриселу. 

Ирена Војацкова Солорано и Небојша Стефановић

„Während der Flut in Serbien war ich 
in täglichem Kontakt mit meinem 
Freund, dem Aussenminister Sebastian 
Kurz. Er war Koordinator der Hilfe der 
österreichische Regierung für Serbien. Ich 
möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck 
bringen für alles was  Österreich und mein 
Freund Sebastian für Serbien in dieser 
schweren Zeit getan haben”.

Премијер Вучић написао је на свом Фејсбук и 
Твитер налогу речи захвалности аустријском 

министру спољних послова
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Ештон: Народ Србије 
може да рачуна на 
пријатеље из ЕУ
Портпарол високе 
представница ЕУ, 
Кетрин Ештон, сао-
пштио је да Србија 
и биХ могу да рачу-
нају на пријатеље 
и партнере из ЕУ у 
борби са разорним 
поплавама.
„Као одговор на 
овакво стање, ЕУ 
и њене чланице 
започеле су са пру-
жањем хитне помоћи, како би подржале 
напоре власти у обе земље. У овим тешким 
тренуцима, народ Србије и биХ може се 
ослонити на солидарност и непрекидну 
помоћ пријатеља и партнера у ЕУ“, пише у 
саопштењу.

И хуманитарна организација „Срби за Србе“, која окупља више хиљада 
чланова из расејања и Србије, покренула је велику акцију помоћи угроже-
ним домаћинствима у Србији, а акцији се прикључило много људи из дијас-
поре.

Министар унутрашњих послова, Небојша Стефановић, дочекао је први авион 
са хуманитарном помоћи које су послале Уједињене нације, и у име државе Ср-
бије, захвалио се представници тима УН у Србији, Ирени Војацковој Солорано. 
Први део помоћи састоји се из агрегата, пумпи за воду и чамаца за спасавање, а 
стићи ће и други авион са храном и водом.

Угрожена подручја посетио је амбасадор Русије у Београду, Александар Че-
пурин, али и европска комесарка за међународн сарадњу, хуманитарну помоћ 
и ванредне ситуације, Кристалина Георгиева, која је донела опрему и најавила 
обимну помоћ ЕУ.

бин Зајед: 10 милиона 
долара из УАЕ
Најближи сарадник шеика Мохамеда бин Заједа обавестио је 
председника Србије, Томислава Николића, да ће Уједињени 
Арапски Емирати упутити Србији помоћ у износу од 10 милиона 
долара. „Новац ће бити упућен за санирање штете изазване ката-
строфалним поплавама“, рекла је саветница председника Србије, 
Станислава Пак Станковић.

Вилхелм: Потресени 
смо због катастрофе

Немачки амбасадор у 
Србији, Хајнц Вилхелм, 
рекао је да су у Немачкој 
веома потресени због ка-
тастрофе која је задеси-
ла Србију.
„Веома смо потресени 
због ове катастрофе, али 
добро је видети коли-
ко су брзо многе земље 
одговориле на молбу 
Србије. Добро је видети 
међународну, али и на-
ционалну солидарност“, 

истакао је Вилхелм, и навео да је Немачка 
послала три пумпе високог капацитета, 
које од суботе раде у Лазаревцу. Помоћ 
су пружиле и невладине организације у 
Немачкој попут „Хелпа“, као и немачке 
компаније у Србији „Хемофарм“, „Ме-
тро“... Вилхелм је подсетио да је немачки 
министар спољних послова, Франк-Вал-
тер Штајнмајер, ставио на располагање 
350.000 евра за помоћ Србији и биХ.

Гашић се захвалио Ајгнеру
Министар одбране, братислав 
Гашић, примио је амбасадора 
републике Аустрије, јоханеса 
Ајгнера, и изразио захвалност 
Влади републике Аустрије на 
помоћи пруженој Србији у ка-
тастрофалним и незапамћеним 
поплавама. Министар Гашић 
захвалио се на брзом ангажо-
вању 77 ватрогасаца, 17 ка-
миона, шест чамаца за превоз 
тимова за спасавање и агрега-
тима, као и на помоћи Срба из 
Аустрије, аустријских држа-
вљана српског порекла и људи 
добре воље.

Ђоковић: Потребна 
међународна помоћ

Паралелно са борбом за титулу на мастерс тур-
ниру у риму, чију је комплетну суму поклонио за 
настрадале у Србији, најбољи српски тенисер, 
Новак Ђоковић, апеловао је на водеће светске 
медије да не потцењују дешавања у Србији и 
биХ, након чега је почело извештавање са ових 
простора. 
„Људи пате, губе куће, много је жртава... била 
је ово веома емотивна недеља за мене, радовао 
сам се због успеха на турниру, али сам хтео да, 
колико могу, подигнем свест у светским медији-
ма да је реч о поплавама какве нису забележене 
у последњих 130 година. Када се вода повуче, 
следи неколико месеци, а можда и неколико го-
дина опоравка, како би се људи вратили у нор-
малан живот. А дужина тог процеса зависи од 

помоћи из иностранства. Зато смо моје познате 
колеге из српског света спорта и ја, покушали да подигнемо међуна-
родну свест о значају те помоћи“, рекао је Ђоковић за би-би-Си. 



МЕРЕ ЗА СПАС СРБИЈЕ

8  |  СНС ИНФОРМАТОР 15/2014

Најважнији задатак нове 
Владе републике Србије, 
предвођене премијером 
Александром Вучићем, 
је подизање економије и 
обнова земље. У реали-
зацију овог плана креће 
се са четири важне мере 
које ће подићи српску 
привреду, повећати број 
запослених, поспешити 
инвестирање у Србију и 
обезбедити грађанима 
јефтин кров над главом. 
По речима премијера 
Вучића, овај пакет мера 
ступа на снагу одмах, јер 
нема времена за чекање

Прва мера је давање субвенционисаних кредита пре-
ко банака и очекујем да, на такав начин, делимично 
помогнемо привреду и смањимо потрошњу. Банке 

ће дати милијарду и двеста милиона евра субвенциони-
саних кредита. Дакле, најповољнијих могућих кредита 

који ће ићи приватном сектору у Србији. Да бисмо то на-
доместили банкама, јер ће то бити кредити по најмањим 
могућим каматним стопама, држава ће подстаћи банке са 
60 милиона евра. То ће бити изванредна инјекција, посеб-
но за ликвидност наше привреде.

Друга мера је извлачење из сиве економије и драма-
тично веће запошљавање људи. То је онај део где 

људи раде на уговор о делу, преко студентских задру-
га, на црно. Свака компанија која има три или четири за-
послена, ако запосли још једног, за њега ће платити 30 
одсто обавеза, а држава осталих 70 одсто како би имали 
социјално и пензионо осигурање. На десет запослених 
радника однос је седам према три. Држава плаћа за се-
дам, а предузетници за три. То је јефтиније него да сви 
раде на црно, а имате мотивисаног и стимулисаног рад-

ника. А они који запосле више од 100 људи, добиће однос 
75:25. Држава ће платити 75 одсто, а они само 25 одсто 
обавеза. Те мере су за нас фискално неутралне и пози-
тивне, а очекујемо да такo решимо запослење десетине 
хиљада људи. На тај начин не трошимо наш новац, већ 
крећемо у велику акцију у којој ће приватни сектор да 
реши проблеме, а сви да имају мотивисане раднике који 
имају перспективу. С друге стране, држава тако уводи у 
легалне токове све фирме које су биле у сивој зони. Наше 
субвенције трају чак три године.

1. МЕрА

2. МЕрА

КРЕДИТИ ЗА 
ЛИКВИДНОСТ ПРИВРЕДЕ

БОРБА ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ 
И МАСОВНО ЗАПОШЉАВАЊЕ

МЕрЕ ЗА ОПОрАВАК 
ЗЕМЉЕ ОД ПОПЛАВА
1. реконструкција електроенергетског система
2. ревитализација путне инфраструктуре
3. Санирање штете на кућама и другим објектима
4. Креирање економског раста
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Производња још једног модела „фијата“
Премијер Вучић очекује од запослених у „Фијату“ да направе 

још један модел аутомобила у Србији. 
„То ће бити велика ствар и очекујем да, у наредних седам дана, 

наши људи то образложе у Торину, а претходно ћу овде разго-
варати са Силвијом Верментијем. Желим да видимо шта можемо 
да урадимо у Крагујевцу, шта у Нишу. У овом тренутку, имамо 
највећу покривеност извоза увозом у историји савремене Србије, 
чак од Титовог времена, и она је негде на 73 одсто, а ми хоћемо 
да идемо на више од 80 одсто, што је за нашу земљу и привреду 
готово невероватно.

Четврта мера је тамо где имамо највеће проб-
леме, у грађевинској индустрији, која бележи 

највећи пад, из године у годину. Код нас не постоји 
високоградња, чак не постоје више ни фирме које 
то могу да раде. Сад ћемо да донесемо одлуке да 
држава има право да даје бесплатно земљиште, 
али да цена квадрата буде ниска. Разговарамо са 
„Араптеком“, једном од најмоћнијих светских ком-
панија, чија вредност прелази 220 милијарди до-
лара. Они раде брзо, добро, јефтино. Да бисмо ре-
шили проблем наших полицајаца и војника, којих је 
40.000 са нерешеним стамбеним питањем, улазимо 
у тај пројекат. Да не причам о младим људима. И 
рачуница је чиста - ако изграде 100.000 стамбених 
објеката, то вам је око 10 милиона квадрата, пошто 
они не граде станове мање од 80 квадрата. Рок за 
плаћање био би 20-30 година, са банкарском кама-
том са све еурибором од 3,1-3,2 одсто, што значи 
да немате никакво учешће. У том случају, рата за 
стан од 80 квадрата била би од 120 до 130 евра на 
месечном нивоу, што је мање од рентирања. То, на-
равно, неће бити у центру града, али неће бити ни 
лоши плацеви. И то неће важити само за Београд, 
већ ћемо да градимо и у Нишу, Краљеву, Крушевцу, 
Новом Саду, Зрењанину, Кикинди...

Трећа суштински важна мера везана je за попра-
вљање пословног амбијента. У скупштинску про-

цедуру улазе комплетни закони о приватизацији, 
закон о стечају, а затим и закон о раду. Дакле, брже 
него што смо очекивали. Добар део је договорен са 
синдикатима. Тако креирамо најбољи инвестицио-
ни, односно подстицајни пакет у овом делу Евро-
пе. Упоредећимо све и доказати колико је то боље 
него што дају Бугарска, Румунија, Македонија. Зато 
ћу молити наше арапске пријатеље да нам помог-
ну да бисмо могли да то подржимо, као земља. 
Хоћемо, пре свега, да у аутомобилској индустрији, 
пољопривреди, дрвнопрерађивачкој индустрији 
узмемо све најбоље, а не да компаније које су хтеле 
да инвестирају у Србију одлазе у Македонију. И то 
је једини начин да повећамо плате и пензије, а не 
да нам нешто падне с неба. Велики број компанија 
послао је захтеве за улагање у Србију и не смемо да 
изгубимо ниједног од њих.

3. МЕрА

4. МЕрА

ПОПРАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВНОГ 
АМБИЈЕНТА

ЈЕФТИНИ СТАНОВИ, КРАНОВИ ПО ЦЕЛОЈ СРБИЈИ
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Пуних девет сати, 12. маја, 
трајао је састанак премијера 
Александра Вучића са банка-

рима, домаћим и страним привреди-
цима и представницима грађевинске 
индустрије, који је организован са 
једним циљем – да се чују предлози 
и нађу најбољи начини да се покрене 
српска економија.

Састанку су, поред премијера, при-
суствовали и министар финансија Ла-
зар Крстић, министарка саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић, 

министар за рад и запошљавање 
Александар Вулин, вицегувернер 
НБС Веселин Пјешчић, министарка 
пољопривреде Снежана Богосавље-
вић Бошковић, градоначелник Бе-
ограда Синиша Мали и председник 
Привредне коморе Србије Жељко 
Сертић.

Премијер Вучић је рекао да ће се 
овакви састанци практиковати убу-
дуће на свака два месеца, како би се 
проверило шта је ко урадио, да ли се 
поштују уговорени рокови и какви 

су резултати постигнути, а први на-
редни састанак биће у Нишу. Иста-
као је да је задовољан разговорима 
с банкарима, као и да су, са предста-
вницима страних компанија, већ кон-
кретизоване неке мере које треба да 
учине што привлачнијим инвестици-
они амбијент у Србији.

„И данас сам давао јасне рокове. 
То је све проверљиво и поштено, и 
само тако ће се видети ко је шта и ко-
лико радио и урадио. Најтежи је био 
састанак са представницима грађе-

Састанак са 
банкарима и 

привредницима



винског сектора, који је у јако лошој 
ситуацији. Свашта сам видео и ми-
слио сам да све знам о српској при-
вреди, али не... Гледаћемо да колико 
можемо помогнемо, али ћемо много 
морати да мењамо. Немамо више ни 
керамичаре, ни водоинсталатере, о 
инжењерима да не говорим...”, рекао 
је Вучић.

По његовим речима, пакет економ-
ских мера коштаће, ове године, буџет 
Србије, између 150 и 200 милиона 
евра, не рачунајући 60 милиона евра 

за субвенционисане кредите. Тај 
трошак делом ће бити надокнађен 
кроз смањење сиве економије. Само 
од сузбијања сиве економије у овој 
години очекује додатних 100 мили-
она евра прихода за буџет, а план је 
да до 2017. приходи буду 500 до 700 
милиона евра.

Веселин Јевросимовић, генерал-
ни директор „Комтрејда“, рекао је 
да је скуп био позитиван и да ће се 
убудуће знати пролазно време како 
ће се решавати проблеми који тиште 

привреду. Новинарима се обратио и 
Топлица Спасојевић, власник „ИТМ 
групе“, речима да су, због сложе-
ности економске ситуације у Србији, 
потребни неуобичајени начини за 
решавање кризе.

„Од премијера смо чули да ће се 
састати са Ангелом Меркел, немач-
ком канцеларком, и Владимиром 
Путином, председником Русије, и да 
ће разговарати о економији. Србији 
је потребан нови инвестициони ци-
клус“, рекао је Спасојевић.

СНС ИНФОРМАТОР 15/2014  |  11

Ускоро субвенционисани 
кредити привреди

На састанку са 
представницима стра-
них компанија у Ср-
бији најављено је да 
ће Закон о раду  ући у 
скупштинску проце-
дуру у наредних не-
колико недеља. Пред-
ставнике страних 
компанија највише је 
занимао део Закона о 
раду, који се односи 
на исплату отпремни-
на радницима који су 
вишкови. истакли су 
да је важно поставити 
рокове, који би мора-
ли да буду и испуње-
ни, када је реч о ус-
вајању важних закона 
који утичу на побољ-
шање привредног ам-
бијента. Са предста-
вницима банкарског 
сектора уговорени 
су детаљи о исплати 
субвенционисаних 
кредита који, како је рекао премијер Вучић, не тре-
ба да омогуће само повећање ликвидности домаћих 
предузећа, него и финансијску релаксацију.

Заједно до решења: Веселин Пјешчић, Жељко Сертић, Лазар Крстић, Александар Вучић и Зорана Михајловић
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Први кораци 
нових министара

Међу првим корацима премијера Александра 
Вучића био је и тај да министри и други високи 
државни функционери више неће моћи да стал-

но имају на располагању службене аутомобиле, већ ће, 
по новом правилнику, морати добро да образложе за 
шта им је превоз потребан. Одлучено је да аутомобил 
високе класе, на сталном коришћењу, може имати само 
председник Републике, председник Народне скупшти-

не, премијер и потпредседници Владе, председници Ус-
тавног и Врховног касационог суда. Сви остали високи 
државни функционери, а пре свега министри, мораће 
да попуњавају посебан захтев уколико желе да кори-
сте државно возило. Међу првим корацима премијера 
Вучића је и увођење новог радног времена за државне 
службенике од 7.30 часова, како би се променила свест 
према раду и обавезама.

АлексАндАр Вучић

Ново радно време 
и образложење 
за коришћење 
службеног 
аутомобила

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Зорана Михајловић, организовала је састанак са свим директорима предузећа и 

јавних установа из сектора којим руководи, и најавила оштру контролу. Најавила је да 
више неће бити разумевања за пропусте у управљању и да ће се овакви састанци одржа-
вати једном месечно. Директори су на првом састанку изложили резултате досадашњег 
рада, представили најважније пројекте на којима раде, кључне проблеме са предлозима 
решења, и стратешке пројекте на којима ће радити у наредне две до три године. Састан-
ку су присуствовали директори „Железница Србије“, ЈП „Путеви Србије“, Аеродрома 
„Никола Тесла“, „Коридора Србије“, Директората цивилног ваздухопловства, Контроле 
летења Србије и Црне Горе, Грађевинске дирекције Србије, Републичког геодетског за-
вода, Агенције за безбедност саобраћаја и Саобраћајног института ЦИП...

небојшА стефАноВић

Ненајављен обилазак полицијских станица

Нови министар унутрашњих послова, Небојша Стефановић, одмах по ступању на 
дужност, заједно са начелником Полицијске управе за Град Београд, Веселином 

Милићем, обишао је полицајце и Дежурну службу градског МУП-а. Такође, изненадио 
је све запослене у полицијским станицама Савски венац и Земун, које је посетио без 
претходне најаве. Министар је разговарао са запосленима, а занимало га је какво је 
стање, колики је обим посла и са каквим проблемима се суочавају у обављању посла. 
Стефановић је истакао да скоро 800 синдикалних функционера у полицији прима плате 
веће од 100.000 динара, а да не долазе на посао или да тек понекад сврате, а да се неке 
секретарице возе полицијским џиповима, и најавио да ће МУП штедети на онима који 
ништа не раде, а примају веома велике плате.

ЗорАнА михАјлоВић
Директори да подносе месечне извештаје
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ВАњА удоВичић

Ускоро приватизација највећих клубова

Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, најавио је да и српски спорт, у наред-
не две године, очекују тешке реформе и поновио да је неизбежна приватизација 

највећих клубова, јер држава више не може да издржи одливање толиких средстава у 
професионални спорт. Приоритет мора да буде улагање у дечији, школски, рекретивни 
и универзитетски спорт, јер се 60 одсто људи у Србији не бави никаквом физичком 
активношћу. У року од шест месеци требало би да буду готове измене и допуне Закона 
о спорту, како би се стекли сви услови за приватизацију клубова. Министар Удовичић 
састао се са делегацијом Атлетског савеза Србије и најавио да ће Влада Србије подржа-
ти организовање Европског атлетског првенства у Београду 2017. године.

јАдрАнкА јоксимоВић

Састанак са 
Мајклом 
Давенпортом

Министарка без портфеља 
задужена за европске ин-

теграције, Јадранка Јоксимо-
вић, најавила је да ће приоритет 
Србије, у предстојећем периоду, бити формирање преговарачког 
тима. Најавила је да ће Влада Србије уложити напор да до краја 
године, у приступним преговорима са Европском унијом, отвори 
поглавља 23 и 24, за која је оценила да су посебно важна, јер се 
баве осетљивим политичким питањима. Министарка Јоксимовић 
састала се са шефом Делегације ЕУ у Београду, Мајклом Давен-
портом, и поручила да Србија не жели политичке уступке, већ 
жели све да заслужи доношењем закона о медијима, реформом 
правосуђа, полиције, унапређењем мањинских и људских права, 
наставком борбе против корупције и организованог криминала. 
„Дошао је тренутак да преузмемо иницијативу за креирање соп-
ствене будућности. То значи да сви стандарди, који се пред нас 
постављају на путу евроинтеграција, нису ствар удовољавања 
жељама ЕУ, већ начин да почнемо да живимо у уређенијем сис-
тему и да нам живот буде квалитетнији“, истакла је министарка 
Јоксимовић.

николА селАкоВић

Дисциплински 
органи 
убрзаваће 
поступке

Никола Селаковић, ми-
нистар правде, најавио 

је структурне реформе које 
би требало да реше пробле-
ма ажурности и поштовања 
рокова за решавање радних 
спорова, који се сада не поштују. Неки спорови, који је треба-
ло да буду решавани за шест месеци, нису решени ни по три, 
четири године. Проблеми спорог, лошег и неефикасног рада 
правосуђа биће решавани преко дисциплинских органа Висо-
ког савета судства, а саме судије ће ценити и кажњавати неаж-
урност у раду својих колега, других судија. Очекује се и доно-
шење Закона о инспекцијском надзору, који ће објединити рад 
свих инспекцијских служби у Србији и боље дефинисати како 
се спроводи инспекцијски надзор.

брАтислАВ ГАшић

разговор са 
амбасадором УАЕ 
о сарадњи

Министар одбране Братисалв 
Гашић најавио је мноштво 

билатералних разговора везаних 
за међународну војну сарадњу 
са многим пријатељима Србије у 
Европи и свету, и подсетио да је 
стигло много писама са захтевима 
амбасадора за састанке и разго-
воре о наставку сарадње. Гашић 
је првог радног дана угостио ам-
басадора УАЕ у Србији, земље 
са којом имамо више него прија-
тељске односе. Министар је наја-
вио даље учешће наших тимова у мировним мисијама, као и мо-
дернизацију Војске Србије, рационализацију трошкова, уређење 
објеката из сопствених ресурса, побољшање квалитета живота 
војника, подофицира и официра...

ЗлАтибор лончАр

Оштрија 
контрола хране 
по школама

За новог министра здравља, 
Златибора Лончара, прва 

радна седмица почела је веома 
бурно. Већ првог дана дошло је 
до тровања 13-оро деце храном 
у О.Ш.„Стеван Сремац“ у Бор-
чи, који су примљени у Инсти-
тут за мајку и дете и у Тиршову, 
због стомачних тегоба. Нови 
министар здравља лично се ан-
гажовао, посетио децу у болни-
ци, умирио родитеље и најавио 
брзо откривање узрока трова-
ња и ригорозну контролу по школама. „Сви који се баве децом 
мораће много више да поведу рачуна у вези са боравком, исхра-
ном, пићем, овакве ствари више се неће толерисати“, истакао је 
др Лончар. Поводом другог случаја који је потресао српску јав-
ност - убиства лекара Слободана Лукића у Краљеву – министар 
Лончар најавио је иницијативу да се лекари убудуће третирају 
као службена лица.
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СНС У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ

Посланичка 
група СНС

Најбројнија група у Народној скупштини Републи-
ке Србије је Посланичка група Српске напредне 
странке, која броји 136 народних посланика. 

Напредњачки посланици долазе из различитих крајева 
Србије, а међу њима има 47 жена и 89 мушкараца. Шеф 
Посланичке групе је Зоран Бабић, а заменик Александар 
Мартиновић. Највише посланика има између 35 и 45 го-
дина, а петоро је старије од 60 година. 

У Посланичкој групи само један народни посланик 
млађи је од 25 година, а петоро је млађе од 35 година, 
и ово им је, наравно, први мандат. Посланик са најду-
жим парламентарним стажом је мр Игор Бечић, којем 

је ово шести мандат у Народној скупштини. Он дуж-
ност народног посланика обавља више од 13 година, 
а у овом сазиву налази се и на месту једног од шест 
потпредседника Народне скупштине. Међу потпредсе-
дницима Народне скупштине су двојица напредњака 
– Верољуб Арсић и Игор Бечић, док дужност председ-
нице парламента врши Маја Гојковић, такође из редова 
СНС.

У Посланичкој групи СНС највише има економиста, 
инжењера, лекара и правника. Поред њих, имамо три 
пензионера, четири политиколога, шест предузетника, 11 
професора и пет професора универзитета.               О. Ђаја
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НАЈМЛАЂИ ПОСЛАНИЦИ СНС

Александар Јовичић Катарина Шушњар

Ненад Николић

Адриана Анастасов

Милена Турк Виолета Лутовац

ПОТПРЕДСЕДНИЦИ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ 

ИЗ РЕДОВА СНС

Верољуб Арсић

Игор Бечић

Озбиљно и аргументовано: народни посланици Зоран Бабић, Александар Мартиновић, Александар Јовичић и Владимир Ђукановић
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Председник Србије Томислав Николић, са супругом 
Драгицом и сарадницима, у понедељак, 19. маја, до-
нео је хуманитарну помоћ угроженом становништву у 
Крупњу. Конвој од 30 возила, са најнужнијом опремом 

и намирницама, пошао је из београда у јутарњим ча-
совима. Компаније широм Србије одазвале су се апелу 
председника републике и узеле учешће у акцији при-
купљања помоћи за угрожене од поплава.

Помоћ за поплављене

1. СрбОбрАН
Велики петак уз суграђане
Активисти МО СНС Србобран обележи-

ли су Велики петак, заједно са својим су-
грађанима, делили су фарбана јаја и „СНС 
Информатор“.

2. рУМА
Студентске стипендије и награде
Додела студентских стипендија и на-

града одржана је 7. маја, у великом холу 
Културног центра Рума. Стипендија, коју 
ће ове године примити 110 студената, је 
6.100 динара месечно и исплаћује се де-
сет месеци. Награђенa су и 33 студента са 
високом просечном оценом у претходној 
школској години. Студенти са највишим 
просеком добили су 10.000 динара за сва-
ку годину студија, а остали једнократно 
6.000 динара. 

3. ЉиГ
Награда за најбољу младу физичарку
На 30 бирачких места избори су проте-

кли без неправилности. Излазност је била 
59,61 одсто, а наша листа освојила је 56,11 
одсто гласова. Заменик председника 
Општине Љиг, Драган Лазаревић, уручио 
је новчану награду Вери Павловић, учени-

ци О.Ш „Сава Керковић“, за освојено прво 
место на окружном такмичењу из физике. 
Уз помоћ Лазаревића, уручен је намештај 
за учионице школе у селу Моравци. Алар-
мирани су сви кадрови СНС из одбора у 
Љигу, на челу са председником Лазаре-
вићем, који су помагали суграђанима то-
ком поплава. Санирани су објекти и путе-
ви, а угроженом становништву доставља-
на је хуманитарна помоћ.

4. јАГОДиНА
Трибина за пољопривреднике
У селу Слатина одржана је трибина на 

којој су учествовали представници Удру-
жења воћара „Левач“ и произвођачи мле-
ка, као и Љубиша Јовановић, саветник ми-
нистра пољопривреде, Небојша Татомир, 
повереник ГО СНС Јагодина и народни 
посланик, и Зоран Антић, народни посла-
ник из Јагодине. Ово је била друга три-
бина на којој се разговарало о плановима 
Министарства пољопривреде за бржи 
аграрни развој, са нагласком на удружи-
вање индивидуалних произвођача.

5. КУрШУМЛијА
Школски прибор за основце
Активисти омладине СНС осликава-

ли су ускршња јаја на Велики четвртак. У 
акцији је учествовало 110-торо деце, од 
првог до четвртог разреда, а сви су доби-
ли поклоне и награде. За десет породица, 
које су претрпеле највећу штету од попла-
ва, Општина је издвојила по 100.000 ди-
нара. Посредством донација, за ученике 
од првог до осмог разреда Општина је 
обезбедила комплетан школски прибор, 
ранце, свеске, блокове, бојице.

6. ДиМиТрОВГрАД
Акција прикупљања књига
Традиционално, 23. април обележава се 

Донација књига у 
Димитровграду
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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
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као Светски дан књиге и ауторских права. 
Тим поводом, омладинци СНС организо-
вали су акцију прикупљања старих књига. 
Прикупљено је стотинак књига најразли-
читијих жанрова, које су поклоњене На-
родној библиотеци „Детко Петров“.

7. ВЛАДичиН ХАН
Новац за пројекте који покрећу мла-
ди
У оквиру пројекта „Дивац омладински 

фондови“, који се реализује у сарадњи 
Фондације „Ана и Владе Дивац“ и Општи-
не Владичин Хан, председник Општине и 
председник ОО СНС, Горан Младеновић, 
уручио је представницима неформалних 
група младих чекове вредне 730.000 ди-
нара, за реализацију десет пројеката из 
области здравих стилова живота, спорта и 
рекреације. Циљ нам је да што више мла-
дих учествује у процесима локалног раз-
воја, да финансијски помогнемо пројекте 
које они покрећу и воде.

8. рЕКОВАц
јаја са логом СНС
У организацији ОО СНС Рековац, ом-

ладина СНС потудила се да житељима 
Општине Рековац улепша кишни дан уочи 
великог хришћанског празника Ускрса. 
Подељена су ускршња јаја, украшена сли-
чицама са логом странке, као и најновији 
број „СНС Информатора“. Житељи Левча, 
у разговору са омладином, нису крили 
своје одушевљење победом на парламен-
тарним изборима и свесрдно су пружили 
подршку даљем раду Странке.

9. ТрГОВиШТЕ
Акција за више бракова
Наши чланови редовно обилазе сеоска 

домаћинства, где се упознају са пробле-
мима који муче мештане, а најугроже-
нијима пружају помоћ у виду основних 
животних намирница, хигијенских пакета, 
гардеробе... За Ускрс смо организовали 
такмичење у разбијању ускршњих јаја, 
која смо делили основцима и средњош-
колцима. Општинско веће донело је одлу-
ку о додељивању субвенције за склапање 
брака особама старијим од 35 година. 
Надамо се да ће ова одлука донети више 
бракова и пораст наталитета. 

10. СУрДУЛицА
Подршка новој Влади
Најуже руководство ОО СНС Сурду-

лица, на челу са председником Бобаном 
Петровићем, дошло је у Београд да подр-
жи нову Владе Србије, на челу са премије-
ром Александром Вучићем.

Хуманитарна помоћ за угрожене
ОО СНС Сурдулица организовао је хума-

нитарну акцију прикупљања одеће, обуће 
и средстава за хигијену, као помоћ људима 
из Западне и Централне Србије, евакуис-
аним из својих домова због незапамћених 
поплава. Огроман контингент помоћи пре-
дали смо општинској организацији Црве-
ног крста у Сурдулици. Ангажовањем др-
жавног секретара Министарства привреде, 
Драгана Стевановића, и његових сарадни-
ка, прикупљено је око 150 тона намирни-
ца и воде. Из Сурдулице је упућено 1.600 
килограма брашна, уља и конзервираних 

производа, који су испоручени у Центар за 
ванредне ситуације у Београду.

11. рАчА
Дежурство због поплава
У организацији Форума младих, органи-

зовано је дежурство на обали Раче, због 
високог водостаја и опасности од попла-
ве. У кругу предузећа „Астром груп“, крај 
моста на обали, дежурало је десет акти-
виста са врећама за песак и прибором за 
утовар, а песак је обезбедио власник овог 
предузећа, који је, такође, учествовао у 
акцији, заједно са својим запосленима. 
Дежурало се у току ноћи, од 22 до шест 
ујутро. Током дана дежурали су грађани 
и остале службе. На критичном месту по-
стављен је насип са врећама напуњеним 
песком, у дужини од 50 метара.

12. ВрАњЕ
Формирање савета и МО
У Врању је боравио председник ИО СНС, 

Радомир Николић. Разлог посете били су 
постигнути изузетни изборни  резултати, 

јер је Врање један од већих градова на југу 
Србије у којем је најбољи резултат оства-
рила СНС. Похваливши рад активиста и 
ГО СНС, под руководством повереника 
Горана Николића и Славише Булатовића, 
Николић је рекао да треба наставити са 
радом, како би се што спремније дочека-
ли локални избори, имајући у виду да овај 
град више од две деценије воде соција-
листи. Формирали смо 17 градских МО, 25 
сеоских МО, и 21 савет у оквиру ОО.

13. АЛЕКСиНАц
изградња одбрамбеног насипа 
Поплаве нису заобишле ни алексинач-

Насип око Алексинца
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ку Општину. Општински штаб за ванред-
не ситуације, на челу са председником 
Општине и командантом Штаба, Ненадом 
Станковићем, правовремено је и пре-
вентивно деловао, због чега су спречене 
веће материјалне штете у најугроженијем 
насељу Витковцу. Штаб је био у сталном 
заседању, а екипе надлежних предузећа 
и организација свакодневно на терену. На 
трајном решавању проблема са поплава-
ма, што подразумева изградњу одбрам-
беног насипа, радиће се у предстојећем 
периоду.

14. бОјНиК
Обилазак поплављених домаћин-

става
Због обимних падавина на југу Србије, 

активисти ОО СНС Бојник, на челу са 
председником Општине, Иваном Стоја-
новићем, обилазили су поплављена до-
маћинства, којих, на сву срећу, није било 
много. Општинско руководство је, у про-
текле две године, доста напора улагало 
у чишћење и продубљивање канала за 
одводњавање, као и ископ нових канала. 
Општински штаб за ванредне ситуације 
био је веома оперативан, тако да је под-
ручје Пусте Реке прошло без већих после-
дица по становништво и инфраструктуру.

15. КрУШЕВАц
Прослава Васкрса са грађанима
По традицији, активисти СНС окупи-

ли су се у просторијама Странке, где су 
скромном светковином обележили најра-
доснији хришћански празник. На Тргу ко-
совских јунака отворили смо штанд и про-
лазницима делили васкршња јаја. Делега-
ције ОО СНС обишле су и Дом „Јефемија”, 
Геронтолошки центар и Дечије одељење 
Здравственог центра.

16. чАјЕТиНА
Лаптоп за студента у Шљивовици
Чланови ОО СНС Чајетина наставили су 

да обилазе МЗ, разговарају са грађанима 
о проблемима и пружају помоћ угроже-
ним породицама. Однели смо хуманитар-
ну помоћ двема породицама, а студенту 
из села Шљивовица обезбедили смо нови 
лаптоп. Омладина се прикључила акцији, 
коју Странка организује на нивоу целе Ср-
бије, „Једна играчка за један осмех“, којој 
се одазвао велики број активиста. Део 
чланства је, о свом трошку, организовано 
отишао у Београд да пружи новој Влади и 
премијеру Александру Вучићу подршку за 
будући рад и реформе. Васкрс и првомајски 
уранак, као и сваке године, обележили смо 
са нашим члановима и симпатизерима.

17. ЛАјКОВАц
борба са поплавама
Обилне падавине довеле су до изли-

вања река Колубаре, Љига и Топлице. 
Највише су погођена подручја МЗ Непри-
чава, Словац, Маркова Црква, Ратковац, 
Придворица, Стрмово, Пепељевац, Бого-
вађа и Доњи Лајковац. У МЗ Врачевић, као 
и у Доњем Лајковцу, дошло је до појаве 
клизишта. На седници Општинског шта-
ба за ванредне ситуације проглашена је 
ванредна ситуација и образована Коми-
сија за процену штете. Најоштећенији су 

локални неасфалтирани путеви и мост у 
Пепељевцу. За санацију је потребно више 
од пет милиона динара. На великим повр-
шинама засејаним кукурузом потребно је 
извршити поновну сетву, док ће интензи-
тет оштећења на стрним житима показати 
време. На неким местима вода је однела 
површински слој земље, а поткопано је 
корито Колубаре. Заменик председника 
Општине, Горан Миловановић, који је и 
председник ОО СНС Лајковац, чланови 
општинског Већа, одборници СНС и пред-
седници МЗ, пружали су помоћ угроженом 
становништву, заједно са ватрогасном је-
диницом Лајковац, уз координацију Сек-
тора за ванредне ситуације Ваљево и МУП 
Србије.

18. црНА ТрАВА
Спортско такмичење
Посетили смо месне одборе Рупље, 

Златанци и Градска, где смо наставили да 
помажемо социјално угроженим и болес-
ним људима. Поводом Дана општине, 26. 
априла, одржана су спортска такмичења 
у стоном тенису, фудбалу и шаху, у који-
ма су учествовали наши активисти, а по-
дељене су и  награде.

19. бАТОчиНА
Проширујемо савете
Радили смо на проширењу савета, у ок-

виру нашег ОО. Упознавали смо грађане 
са проблемима, лошим руковођењем и ду-
говима које прави власт у Баточини, што 
је резултирало блокадом ЈКП „7. јул“, због 
око 35 милиона динара, о чему су обавеш-
тени надлежни државни органи.

Уређење спортског терена
Млади активисти СНС МО Петог реона 

Лапова уредили су запуштен спортски те-
рен за мали фудбал, у дворишту некада-
шње средње занатске школе. Очистили су 
смеће, покосили траву и спремили терен 
за спортско надметање. Искрен и поштен 
приступ проблемима и спремност за нове 
подухвате красе ове младе људе, што су 
препознали грађани Лапова, а о чему го-
воре недавно одржани избори, на којима 
је СНС задобила поверење чак 64,62 од-
сто грађана. Нставићемо са активностима 
за лепши изглед нашег места.

20. ВЕЛиКО ГрАДиШТЕ
Формиран Актив младих 
У просторијама ОО СНС одржан је 

први састанак Актива младих, којем су 
присуствовали председник ОО и народ-
ни посланик Драган Пауновић, секретар 
ОО Новица Стојановић, заменик секре-
тара Стефан Стевић, који је и иницијатор 
идеје. Пошто је из наше Општине огроман 
одлив у иностранство и у веће градове, 
ово је прилика да се млади активно укљу-
че у општинска дешавања. Актив младих 
прикључиће се хуманитарним акцијама, 
у којима наш ОО већ помаже социјално 
најугроженије породице. Млади ће поди-
зати код грађана свест о значају екологије 
и, кроз активности, обележити Светски 
дан заштите животне средине (5. јун) и 
Светски дан Дунава (29. јун). 

Нови мост и аутобуско стајалиште
Наши активисти били су најактивнији у 

МО Чешљева Бара и Макце. У Чешљевој 
Бари ради се на прибављању документа-
ције и рашчишћавању терена за изградњу 
сеоске цркве, а у селу Макце изграђено је 
аутобуско стајалиште и мост, који знатно 
скраћује пут мештанима до њива, а за-
мењени су и прозори на сеоској школи. 
Одборничка група СНС у СО Велико Гра-
диште има шест одборника који, иако у 
опозицији, покрећу важна питања. Недав-
но су се ангажовали око раскида уговора 
са фирмом „Спидер Србија“ из Београда, 
која одвози смеће на локалну депонију, 
и  на покретању судског поступка за ниш-
тавност уговора, јер сматрају да је прекр-
шен закон.

21. ВрбАС
Посета Мајкла Давенпорта 
Мајкл Давенпорт, шеф Делегације ЕУ у 

Србији, посетио је Општину Врбас, и састао 
са са председником др Братиславом Ка-
жићем, замеником председника Миланом 
Глушцем и народним послаником Игором 
Бечићем. Давенпорт је најавио могућност 
проширења сарадње Општине и Европске 
делегације, и ван пројекта изградње Цен-
тралног постројења за прераду отпадних 
вода, посебно у области заштите животне 
средине. Др Кажић упознао је Давенпорта 
да је завршено 90 одсто грађевинских ра-
дова на постројењу за прераду воде, и на-
бављено 80 одсто опреме. „Надамо се да 
ће пројекат бити завршен до краја године, 
јер тек тада можемо кренути у решавање 
проблема загађеног Великог бачког канала. 
Очекујемо од Владе Србије, покрајинских 
органа и ЕУ да заједно отклонимо проблем 
најзагађенијег водотока у Европи“, рекао је 
Кажић. Давенпорт је исказао спремност да 
организује да амбасадори најзначајнијих 
европских држава посете Врбас.

22. СОКОбАњА
Помоћ за Специјалну болницу 
„Озрен“
Проф. др Берислав Векић, државни се-

кретар у Министарству здравља, посетио 
је нашу Општину и одржао састанак са ру-
ководством Специјалне болнице „Озрен“, 
које је изразило захвалност за оно што су 
професор Векић и Министарство здравља 
учинили за ову установу, за коју уназад 
десетак година нико није имао слуха. Ве-
кић се састао и са председником Савета за 
здравство ОО СНС, др Славољубом Јова-
новићем, који га је упознао са радом.

23. МиОНицА
Турнир у малом фудбалу
Повереник и чланови ОО СНС Миони-

ца обишли су неколико најугроженијих 
села и домаћинстава у Општини. Локална 
власт деценијама није чистила бране, ка-
нале и корита река, што је један од разло-
га велике материјалне штете. Активности 
нашег ОО усредсређене су на директну 
комуникацију са становништвом, анали-
зу локалних проблема и конструктивну 
критику општинских власти. Организо-
вали смо Четврти мајски турнир у малом 
фудбалу у Бањи Врујци. Турниру су при-
суствовали и председник Општине Уб, 
Дарко Глишић, и заменик председника 

Прослава Васкрса у Крушевцу Поплаве у Лајковцу
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Горан Миловановић. Наши чланови поз-
дравили су премијера Вучића и нову Вла-
ду испред Скупштине.

24. бЕЛА ПАЛАНКА
Подела ускршњих јаја
Најрадоснији хришћански празник Ус-

крс, активисткиње и омладина ОО СНС 
Белa Паланкa дочекали су радно, делили 
су фарбана јаја и честитали празник грађа-
нима, у близини цркве Светог вазнесења 
Господњег, у време јутарње литургије. При-
оритет у раду ОО, у наредном периоду, је 

јачање инфрастуктуре и активно укључи-
вање младих у рад Странке. У току је орга-
низовање низа хуманитарних акција.

25. УЖицЕ 
Канцеларија за алтернативне 
санкције
Отворена је канцеларија за алтернативне 

санкције, једна од 14 канцеларија оваквог 
типа у Србији. Отварању је присуствовао 
министар правде Никола Селаковић, који је 
рекао да ће осуђени за прекршаје или лакша 
кривична дела, казну служити кроз елек-
тронски надзор, врсту кућног затвора који ће 
бити уведен у нови Закон о извршењу кри-
вичних санкција, и кроз рад у јавном интере-
су у ЈП града Ужица и општина Златиборског 
округа. „Сваки затвореник, који долази на 
издржавање затворске казне, кошта држа-
ву. Овако се смањују трошкови, повећава се 
ефикасност и немамо редове за издржавање 
затворске казне. У развијеним државама Ев-
ропе, две трећине изречених затворских каз-
ни су ове казне“, истакао је Селаковић.

26. ОџАци
Уредимо село
Чланови ОО СНС Оџаци кречили су др-

вореде у центру места, у Кнез Михаило-
вој и у улици Јурија Гагарина. Напредња-
ци из Оџака добровољно су дали крв на 
одељењу за трансфузиологију Опште 
болнице „Др Радивој Симоновић“. У орга-
низацији МЗ Српски Милетић тридесетак 
активиста и симпатизера, у два наврата, 
учествовало је у акцији „Уредимо село“, 
косили су траву, фарбали клупе, ивичња-
ке и банкине, уређивали аутобуска стаја-
лишта и пешачке стазе, чистили пијацу и 
дечији парк. Акција је настављена и у Ба-
чком Грачацу, где је уређивано излетиште 
„Језеро“, а вредни напредњаци косили су 
траву и сакупљали гране из језера.

27. брУС
Дружење омладинаца
Омладинци ОО СНС Брус, са председ-

ником Радисавом Предолцем-Диском, ор-
ганизовали су журку поводом победе на 
изборима, на којој су угостили омладинце 
из целог Расинског округа, око 600 гостију. 
Поводом Васкрса, активисти и руководство 
ОО СНС поделили су фарбана јаја грађа-
нима Бруса, а акцију су наставили у Дому 
за стара лица. Подржали смо формирање 
Владе Републике Србије, на челу са нашим 
председником, Александром Вучићем.

28. КрАЉЕВО
Посета амбасадора Канаде
Градоначелник Краљева, напредњак 

Драган Јовановић, посланик Зоран Бојо-
вић и директор Дирекције за планирање и 
изградњу, Ненад Нерић, угостили су ам-
басадора Канаде, Романа Вашчука. Зајед-
но са високим гостом, обишли су радове 
на Главчићевом мосту, који се гради зах-
ваљујући донацији Канађанина српског 
порекла, Миломира Главчића.

29. НЕГОТиН
Хуманитарни концерт за болесно 
дете
Омладина СНС Неготин организовала је 

ускршњу акцију којом је суграђане, чланове 
и најмлађе обрадовала симболичним покло-
ном - ускршњим јајетом у коме је посађено 
жито, симболом новог живота. Желели смо 
да се грађанима Неготина захвалимо на 
указаном поверењу и да покажемо да смо 
другачији, иновативнији, одговорнији, и 
да је снага омладине будућност овог града. 
Организовали смо хуманитарни концерт и 
тако помогли лечење петогошње Еме Радо-
вановић, из села Јасеница, надомак Неготи-
на, којој је неопходна операција.

30. ЗАјЕчАр
Асфалтирање улица, акција „Књига 
на дар”
За асфалтирање улица око Дома култу-

ре и Основне школе у Гамзиграду, Градска 
управа издвојила је три милиона динара. 
Завршено је асфалтирање деонице пута, 
од одвајања са регионалног пута Заје-
чар – Неготин према Чокоњару, као и од 
села према железничкој станици. Грађани 
Четврте МЗ могли су бесплатно да прове-
ре притисак и шећер у крви и добију саве-
те лекара, у акцији коју је подржала СНС, 
а које ће се одржати и у другим МО. У ок-
виру програма ,,Књига на дар“, своје сти-
хове говорили су чланови више удружења 
инвалида и зајечарски књижевници Иван 
Потић и Стеван Јовановић. Организатор 
програма, Центар за културу и туризам 
„Цекит“, даривао је учесницима књиге 
из сопствене издавачке делатности. Кан-
целарија за младе и Тимочки омладински 
центар организовали су акустични кон-
церт и шетњу са свећама. На градском 
тргу погашена је улична расвета чиме се 
Зајечар, симболично, прикључио акцији 
„Сат за нашу планету“. Саша Мирковић 
предао је на коришћење деци и младима 
у Трнавцу терен за мале спортове. Дво-
годишњем Михаилу Гајићу из Зајечара 
упућено је 350.000 динара за лечење у 
Русији. Гордана Огњановић, помоћник 
градоначелника, поделила је ускршња јаја 
корисницима народне кухиње. Поводом 
Васкрса, челници Градске управе посети-
ли су Установу за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју „Облутак“.

Позив на хуманитарни концерт у Неготину

Никола Селаковић у Ужицу

Акција „Књига на дар“ у Зајечару

Бела Паланка
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31. ДЕСПОТОВАц
Уцртавање индустријске зоне
После обилних киша, надошла Ресава 

угрозила је неколико села, махом тамо 
где није уређен ток реке. Штаб за ван-
редне ситуације на време је предвидео 
ризике и реаговао, због чега није било 
веће материјалне штете. Ипак, насип је 
ослабљен на неколико места и биће по-
требна санација. Ради се План детаљне 
регулације Општине Деспотовац, у ком 
ће бити предвиђена локација за индус-
тријску зону. Општина је наставила да, 
свим студентима државних факултета, 
даје месечну помоћ од 5.000 динара. За 
пољопривредна домаћинства омогућено 
је добијање кредита за пролећну сетву, 
од 50.000 до 200.000 динара, с тим да 
је Општина отплатила камате, а газдин-
ства до краја године измирују главницу. 
У току је конкурс за добијање субвен-
ција за уматичена грла стоке, чиме ће се 
поправити расни састав.

32. АЛЕКСАНДрОВАц
Недеља књиге
ОО СНС Александровац подржао је 

акцију „Недеља здравља“, у оквиру које 
су, у просторијама Странке, грађани мог-
ли превентивно да се прегледају, измере 
телесну тежину, крвни притисак, шећер, 
добију савет лекара и едукативни мате-
ријал о превенцији најчешћих болести. На 
иницијативу Одбора за интернет и друш-
твене мреже, и уз помоћ Савета за омла-
дину, поделили смо око 250 фарбаних 

јаја на градском тргу. Организовали смо 
и такмичење у куцању јајима и победни-
цима обезбедили награде. Организовали 
смо акцију „Недеља књиге“, у којој при-
купљамо половне и нове књиге, а затим 
их поклањамо сеоским школама. Подели-
ли смо нови број „СНС Информатора“ и 
разговарали са грађанима. Пружили смо 
подршку члановима Владе и премијеру 
Вучићу у Београду. Формирали смо МО 
у три села, а Странци су приступили нови 
чланови.

33. КНић
Предавања као помоћ пољопри-
вредницима
Одржали смо састанак свих повереника 

МО СНС, анализирали смо изборне резул-
тате и договорили се око даљег ангажо-
вања повереника у МО. Разговарали смо 
и о проблемима у селима Општине Кнић 
и договорили одржавање предавања из 

различитих грана пољопривреде, а већ 
смо организовали предавање о савреме-
ном узгоју јагода. У априлу се у СНС уч-
ланило око 40 нових чланова. Просторије 
Странке отворене су сваког дана, од девет 
до 16 сати.

34. ОСЕчиНА
Обележен Дан општине
На Дан Општине Осечина, 16. април, 

делегација Општине положила је венац 
на споменик на градском тргу, а затим је 
Светозар Гачић (СНС), руководилац Му-
зејског одељења, отворио изложбу „Ко-
совска битка са историјским освртом на 
браћу Мусић“. Други део обележавања 
Дана Општине настављен је 25. априла, 
свечаним програмом у сали Народне биб-
лиотеке. Том приликом, председник СО 
Осечина, Златија Миличић (СНС), уручи-
ла је је дипломе добитницима Награде 
Општине, а председник Општине и нов-
чани део награде. Добитници су Никола 
Васиљевић из Царине, ученик специјали-
зованог математичког одељења Ваљевс-
ке гимназије, и Љупко Миловановић, 
пољопривредни инжењер из Осечине.

35. ВрШАц
Преузели смо одговорност за рад 
локалне власти
Након парламентарних избора, зах-

ваљујући добром резултату (51,3 одсто), 
довели смо у питање легимитет ДС, која 
је до тада учествовала у власти. Након 
седнице СО Вршац, ОО СНС учврстио је 
своје позиције у Општини и преузео од-
говорност за функционисање локалне 
власти. Чланови ОО СНС Вршац дошли 
си испред Народне скупштине да подрже 
нову Владу и премијера Вучића. Предста-
вници ОО СНС Вршац посетили су пензи-
онерско удружење у Великом Средишту 
и поклонили им клима уређај. Чланови 
Савета за пољопривреду посетили су 
пољопривреднике у Влајковцу и упознали 
их са конкурсима, јавним огласима и пра-
вилницима, односно мерама за повећање 
приноса.

36. ВЛАСОТиНцЕ
Помоћ за породицу са седморо деце
Активисти СНС, поводом ускршњих 

празника, грађанима Власотинца поделили 
су фарбана јаја, на Велики петак, на платоу 
испред аутобуске станице. Чланице Унија 
жена СНС из Власотинца организовале су 
прикупљање помоћи за породицу Милени-
це и Драгише Лепојевића из села Крушеви-
ца, која броји седморо деце, и уручили им 
одећу, храну и средства за хигјену. Ово је 
друга посета жена СНС породици Лепоје-
вић, а наставићемо да им помажемо.

37. рАШКА
Нова структура власти
Поверење у Александра Вучића и у ква-

литет рада ОО СНС Рашка грађани су ис-

казали на изборима, где је СНС освојила 
50,72 одсто. Рашка је, после дугог низа 
година, добила представника у највишем 
законодавном телу Републике Србије, 
потпредседника ОО СНС Рашка, Јовицу 
Јевтића. Нова структура власти, на челу с 
будућим председником Општине, а сада 
председником ОО СНС Рашка, Игњатом 
Ракитићем, имаће испред себе тежак, али 
остварив задатак: квалитетан рад јавног 
сектора, подстицање развоја приватног 
сектора, умрежавање најбитнијих актера 
на локалном нивоу, нове инвестиције, за-
пошљавања...

38. ПрибОј
Оснива се Дом здравља 
СО Прибој усвојила је предлог Општин-

ског већа о оснивању Дома здравља При-
бој, а ова организациона јединица биће 
издвојена из Здравственог центра Ужице. 
На основу конкурса за доделу стипендија 
за талентоване студенте, испуњавајући 
оштре критеријуме, општинску стипен-
дију добила су три прибојска студента, од 
17 кандидата. Буџетом Општине за 2014. 
предвиђено је 1,2 милиона динара за ове 
намене, док се за помоћ од по 6.000 ди-
нара, за материјално угрожене студенте, 
издваја четири милиона динара.

39. ПирОТ
чишћење Момчиловог града
Омладина ОО СНС Пирот организова-

ла je акцију чишћења града од предизбор-
них плаката. У суботу, 19. априла, делили 
смо ускршња јаја и суграђанима честита-
ли празник. Поводом 22. априла, Светског 
дана планете Земље, млади СНС органи-
зовано су чистили од смећа Момчилов 
град и парк на Калеу. Циљ акције је ши-
рење свести грађана о важности очувања 
културног наслеђа и подстицај одговор-
ног понашања према природи.

40. ГОрњи МиЛАНОВАц 
бијенале минијатуре
12. Међународни бијенале уметности 

минијатура, чија је глобална престони-

Александровац

Напредњаци помажу породици у 
Власотинцу

Пулт СНС у Горњем Милановцу
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ца Општина Горњи Милановац, отворен 
је 21. априла. Бијенале је организовао 
Културни центар, уз покровитељство 
Општине и Министарства културе и 
информисања, а председник органи-
зационог одбора је председница СО, 
Јадранка Достанић (СНС). „У односу на 
велике светске уметничке метрополе, 
Горњи Милановац је и сам минијатура, 
међутим, он шаље огромну позитивну 
енергију ка целом свету“, поручио је ди-
ректор Културног центра, Драган Арсић 
(СНС). Гранд-при Бијенала освојио је 
Марко Тубић за обострану минијатуру, 
а додељено је осам награда у рангу прве 
награде, за сваку област. На Велику су-
боту, напредњаци Горњег Милановца, 
заједно са повереником и народним 
послаником, Дејаном Ковачевићем, де-
лили су ускршња јаја на најпрометнијим 
местима. Активисткиње СНС офарбале 
су 500 јаја, а један део приложили смо у 
цркву Свете Тројице.

41. бОр
Сређивање школског дворишта
Председник Општине Бор, Живорад 

Петровић, заменик Саша Вукадиновић, 
и чланови општинског Већа, посетили су 
поплављени део села Шарбановац Тимок 
и угрожене породице Адамовић и Симо-
новић. Петровић је одржао састанак са 
директорима основних и средњих шко-
ла и истакао да је локална самоуправа 
на располагању за решавање проблема, 
али само у прописаним законским окви-
рима. Председник Општине, заједно са 
начелницима општинске управе, дирек-
торима ЈП и члановима Већа, обишао је 
три највеће МЗ - Рудар, Бакар и Младост, 
и разговарао о плановима за комунално 
уређење ових МЗ. Активисти ОО СНС 
уређивали су двориште О.Ш. „3. октобар“ 
у Бору и офарбали ограду на спортском 
игралишту, а наредног викенда скупљали 
су смеће око школе, фарбали гелендере и 
жичану ограду.

42. АрАНЂЕЛОВАц
реконструкција Дома културе
Одржан је Међународни дебатни тур-

нир „Arandjelovac Оpen 2014“, на којем 
је учествовало око 70 студената из више 
од десет европских земаља. Одржаће и 
курс педијатара, поводом 25 година од 

оснивања Одељења за лечење, едука-
цију и рехабилитацију деце и омлади-
не. Општинско такмичење „Шта знаш о 
саобраћају“ одржано је у О.Ш. „Славко 
Поповић“ у Даросави, под покрови-
тељством Општине Аранђеловац, у ор-
ганизацији Ауто-мото клуба „Дијамант“. 
Након неколико деценија небриге, 
Општина је уложила близу три милиона 
динара у реконструкцију Дома културе 
у Даросави. Представници Министар-
ства пољопривреде одржали су презен-
тацију Уредбе о утврђивању Програма 
извођења радова на заштити, уређењу и 
коришћењу пољопривредног земљишта 
за 2014. годину, којом је предвиђена до-
дела бесповратних субвенција. Председ-
ник Општине, Бојан Радовић, подржао 
је пројекат „Најбоља технолошка инова-
ција“. Општина Топола била је домаћин 
скупа посвећеног потписивању пројека-
та који ће финансирати ЕУ, на којем је 
био и шеф Делегације ЕУ у Србији, Мајкл 
Девенпорт. Пројекат, у коме ЕУ учествује 
са готово 123.000 евра, требало би да 
омогући невладином сектору да активно 
учествује у програму геронто-домаћица. 
Били смо домаћин студентима Пољопри-
вредног факултета из Београда и гости-
ма из Русије, Шпаније и Шведске.

43. СМЕДЕрЕВО
Сабор предузетника 
У Липама je обележена 15. годишњи-

ца од погибије официра 250. ракетне 
бригаде ПВО Војске СРЈ, потпуковника 
Благоја Радића и капетана прве кла-
се Роберта Лајчака. Град Смедерево 
обележио је градску славу - Васкрсни 
понедељак. Опште удружење преду-
зетника организовало је Сабор пре-
дузетника Смедерева, којем су, поред 
градоначелнице др Јасне Аврамовић и 
начелника Подунавског управног ок-
руга, Радослава Цокића, присуствова-
ли и представници привредних комора 
из Пожаревца, Крушевца, предузет-
ници из Смедерева и околних градо-
ва. Градско веће усвојило је Решење о 
образовању Мобилног тима за инклу-
зију Рома. Град Смедерево један је од 
добитника плакете за изузетан допри-
нос унапређивању положаја Рома, а 
награду је примио члан Већа, др Иви-

ца Јевтић. На седници Градског штаба 
за ванредне ситуације разматрано је 
предузимање мера у вези са високим 
водостајем. Одржан је скуп „Нови 
приступ заштити вода у Републици 
Србији”, у организацији Министарства 
енергетике и уз подршку Мисије ОЕБС. 
Одржани су и 31. „Нушићеви дани“ и 
свечаност поводом Дана Народне биб-
лиотеке Смедерево, која обележава 
168 година постојања. Поводом Дана 
музеја, отворена је изложба Војвођан-
ског музеја „Накит - скривено зна-
чење“. Београдска филхармонија одр-
жала је два концерта, пред око 1.500 
смедеревских малишана.

44. ТрСТЕНиК
Омладинци на турниру
Првог маја одржан је традиционал-

ни меморијални турнир „Љуба и Чале“ у 
Прњавору, на којем је учествовала и ом-
ладина ОО СНС Трстеник. Пошто се 1. мај 
обележава као празник рада и дружења, 
Форум омладине прославио га је, не само 
такмичарски, него и у лепом и пријатном 
дружењу.

45. бЛАцЕ
Активности савета
Савети, при ОО СНС Блаце, увелико ре-

ализују планове рада за 2014. Савет за об-
разовање организује семинаре и курсеве 
из различитих области, а Савет за здрав-
ство наставља са обиласцима мештана 
села, подржавајући акцију превентивних 
здравствених прегледа. Савет за правна 
питања пружа бесплатне правне савете, 
Савет за социјална питања ради на пра-
вљењу социјалне карте. Формирали смо 
и Савет за пољопривреду, а стручњаци из 
различитих области помагаће пољопри-
вредницима. Повереништво СНС Блаце 
одржава редовне састанке и ради на пре-
узимању власти у Општини.

46. ЛЕбАНЕ
Првомајска журка
Активисти ОО СНС Лебане, и овога 

пута, показали су неизмерну подршку на-
шем премијеру Александру Вучићу, поз-
дрављајући њега и чланове нове Владе, 
испред Народне скупштине. Због времен-
ских услова, омладина СНС Лебане орга-
низовала је првомајску журку у дискотеци 
у Лебану, уз дружење и добру музику.

Градоначелница Смедерева, Јасна Аврамовић, 
на обележавању градске славе

Посета месним заједницама
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47. ПриШТиНА 
и КОСОВО ПОЉЕ
Спречавање изливања реке
Председник Општине Грачаница, на-

предњак Бранимир Стојановић, у сарадњи 
са председником Привременог органа 
Општине Приштина, напредњаком Љу-

бинком Караџићем, као и замеником При-
временог органа Општине Косово Поље, 
напредњаком Синишом Симоновићем, хит-
но су организовали чишћење корита реке 
Причтавке, чиме је спречено даље изливање 
и наношење још веће штете становницима 
Угљара. Нарочито истичемо залагање акти-
виста СНС из ова два општинска одбора.

48. ОбиЛић
Помоћ у градњи кућа
Од преузимања руковођења Општином 

Обилић, на чијем челу је напредњак Не-
над Денић, спроведено је више акција до-
деле грађевинског материјала, изградње 
породичних кућа и опремања покућством 
социјално угрожених породица.

49. ЛиПЉАН
Уређење гробља
У протеклом периоду спроведено је 

више акција, од доделе помоћи трудница-
ма, покућства социјално угроженим поро-
дицама и појединцима, до велике акције 
чишћења и ограђивања свих православ-
них гробаља на територији Општине. На-
помињемо да православна гробља у Опш-
тини нису одржавана све док СНС није 
преузела руковођење Општином Липљан, 
и док за председника није изабаран Срђан 
Петковић.  

50. ШТрПцЕ
Градња кућа, реновирање кровова
Општина Штрпце, на челу са напредња-

ком Иваном Реџићем, реализовала је не-
колико пројеката, а неке је започела. Из-
грађене су две куће у Сивцу и Сушићу, од 
50 квадрата, за две социјлано угрожене 
породице, од којих једна броји 12 члано-
ва. Реновирани су кровови породицама 
Љубић и Кабашић, којима су куће оштеће-
не у пожару. Завршавају се радови на 
фасади цркве Светог Јована у Штрпцу, а 
храм се облаже каменим плочама. Попло-
чавају се две улице у махали Давидови у 
Штрпцу, као и улица у махали Милошеви, 
у Јажинцу. Гради се резервоар за воду од 
70 кубика у Севцу и Беревцу. Подељено је 
шест мотокултиватора и три прикључне 
машине, као помоћ пољопривредницима. 
Гради се звоник код цркве Светог Дими-
трија у Доњој Битињи, из 14. века.

51. ЛОЗНицА
Помоћ за најугроженије
Савет за популацију, бригу о деци и со-

цијална питања ГО СНС у Лозници, у МЗ 
Трбушница, посетио је породице Слађанe 
Милановић, која има осморо деце, и Дра-
гољуба Којића, који има једно болесно и 
непокретно дете. Уручили смо им гарде-
робу и пакете за личну хигијену. Подржа-
ли смо акцију мерења шећера и притиска 
грађанима. Савет за популацију, бригу 
о деци и социјална питања наставиће да 
помаже најугроженијим суграђанима. 

52. ЖАГУбицА
Помоћ поплављеном становништву
Чланови СНС у Жагубици учествовали 

су у чишћењу корита Млаве и указивали 
помоћ поплављеним мештанима. Пома-
гали смо и грађанима који су, услед за-
гађења извора пијаће воде, воду узимали 
из цистерни у центру насеља Жагубица и 
Суви До. Настављена је акција дељења ху-
манитарне помоћи социјално угроженом 
становништву, а гардероба је подељена 
члановима три породице у насељима Ву-
ковац, Милатовац и Суви До.

53. КАњиЖА
чишћење обала Тисе 
Активисти ОО СНС Кањижа организо-

вали су акцију чишћења дела обале Тисе, 
а затим и дружење уз роштиљ. Сваког 
четвртка, у просторијама СНС, од 15.30 до 
18 часова, разговарамо са грађанима. 

54. ШАбАц
Апсолутна победа у пет МЗ
Повереништво ГО СНС Шабац спровело 

је изборе у осам МЗ. У пет МЗ остварили 
смо апсолутну победу и конституисали 
Савет МЗ. У три градске МЗ (Јевремова, 
Поцерски Причиновић и Камичак), које 
имају више од 6.000 становника, избори 
су одржани 13. априла. Савети МЗ већ 
су почели са спровођењем активности, 
уређењем паркова, пријемом грађана... 
Такође, и градска МЗ Летњиковац оства-
рила је веома добар резултат. Месни 
одбори  Добрић, Горња Румска, Букор и 
Петловача, одржали су изборе 6. априла, 
а СНС је убедљиво победила у Петловачи 
и Букору. Наши активисти поздравили из-
бор нове Владе и премијера Вучића. 

55. МЕДВЕЂА
ребаланс због поплава којих није 
било
Пошто постоји изузетно висок ниво 

организованог криминала у Општини 
Медвеђа, ОО СНС је формирао Интернет 
тим, са задатком да активисти на Фејс-
бук профилу  (https://www.facebook.com/
medvedjasns) промовишу истину и затра-
же од републичких институција да крену у 
сузбијање корупције и криминала у нашој 
средини. Детаљно смо приказали коруп-
тивне активности  председника Општине 
и изнели доказе. Најновији криминал је 
проглашавање ванредне ситуације и, на 
бази тога, прављење ребаланса буџета за 
30 милиона динара за некакве санације 
поплава, а да, притом, готово није било 
штете. На редовној седници СО, Одбор-
ничка група СНС затражила је извештај 
од председника Општине о ванредној си-
туацији, али је одбио да га поднесе. Ан-
гажована су нека предузећа на санацији 
путева, а радови се, углавном, врше док 
пада киша, тако да се, ионако лоши путе-
ви, још више уништавају и постају готово 
непроходни. ОО СНС Медвеђа апелује на 
републичке институције да заштите пош-
тене грађане, који су на ванредним парла-
ментарним изборима дали глас СНС.

56. бАчКА ТОПОЛА
Уређење МЗ Панонија
Активисти ОО СНС Бачка Топола и сим-

патизери Странке свакодневно су били 
ангажовани на сређивању МЗ Панонија. 
У просторијама Странке сваког радног 
дана, од 18 до 20 часова, одржавају се 
активности којима се промовише рад СНС 
и анализирају дешавања у локалној само-
управи. Наши активисти дали су безре-
зервну подршку новој Влади и премијеру 
Александру Вучићу на платоу испред На-
родне скупштине.

57. СрЕМСКи КАрЛОВци
Књига на дар
ОО СНС Сремски Карловци орагани-

зовао је акцију „Књига на дар“, у којој 
су учествовале и чланице Клуба жена. 
Прикупљене књиге уручене су библи-

Санација штете од изливања река 
у Приштини и Косову Пољу

Уређење гробља у Липљану

Обилић
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теци О.Ш. „23. Октобар“, а уручењу су 
присуствовали председник СО Радован 
Мишић, Весна Фекете, Дејан Становић, 
Мирјана Шолаја и Срђан Лаковић. Акција 
ће се наставити. ОО је организовао и при-
купљање одеће и обуће, прехрамбених 
производа и играчака за најмлађе. Хума-
нитарне пакете уручили су председник 
ОО Мијодраг Ћирковић, Бранка Јанковић, 
Дејан Тодић, и остали чланови.

58. НОВи САД
Предавање о Великом рату
Прилику да присуствује изузетно ин-

тересантном предавању о Првом свет-
ском рату, председника Савета за културу 
СНС, Тихомира Арсића, имали су чланови 
ГО СНС у Новом Саду и чланови Савета за 
културу ГО СНС НС. Оваква излагања су 
од великог значаја за наше чланове, али и 
за комплетно друштво, јер подстичу раз-
мишљања о утицају Великог рата на Србе 
и Србију и развијају националну свест. 
Планирамо организацију низа сличних 
трибина, на тему Првог светског рата.

59. СјЕНицА
Помоћ поплављенима
На локалу чинимо све што је у нашој 

моћи да помогнемо суграђанима, посебно 
у сеоским подручјима, како би им се што 
пре решила питања у вези са инфраструк-
туром. У последњих неколико месеци 
обишли смо сва села, у којима смо у време 
избора имали велику подршку, сагледали 
проблеме људи и надамо се да ћемо им, уз 
подршку, помоћи. Посебно је тешка ситу-
ација због изливања река Увац и Вапа.

60. ЛУчАНи
Подршка превентивним прегледима
Уз подршку Повереништва СНС ОО Лу-

чани, организовани су специјалистички 
лекарски прегледи у Лучанима, Гучи и Пу-
хову. Екипе лекара, медицинских сестара 
и техничара, изашле су на терен и обави-
ли кардиолошке прегледе и онколошке 
прегледе дојке. Позиву за преглед одаз-
вало се много грађана Општине Лучани, 
због чега ћемо и даље подржавати овакве 
акције.

61. ПЛАНДиШТЕ
Ускоро Услужни центар за грађане
Чланство СНС у Пландишту учетво-

ростручено је у последње време. Делили 
смо „СНС Информатор“ и прикупљали ху-
манитарну помоћ за најугроженије. Наш 
одбор посетили су народни посланик 
Жељко Сушец и покрајински посланик 
Дарко Бађок. Покренули смо иницијати-
ву за преиспитивање постојања општин-
ских комисија и давања накнаде њиховим 
члановима, како би се смањили расходи. 
Председник Општине сусрео се са пред-
ставницима Министарства омладине и 
спорта, градоначелником Зрењанина, 
начелником Јужнобанатске управе и 
председником Општине Вршац, у вези са 
пројектима отварања граничног прелаза 
са Румунијом, организовања пограничне 
олимпијаде, потписивања меморандума 
и наставка радова на Коридору 11... Завр-
шавају се унутрашњи радови општинског 
Услужног центра.

62. ТОПОЛА
Посета пољопривредницима
Чланови ОО СНС Топола делили су 

„СНС Информатор“ грађанима. Председ-
ник и потпредседник ОО посетили су не-
колико домаћинстава у селу Загорица крај 
Тополе. У срдачном разговору са мешта-
нима и члановима породица Јовановић, 
Петровић и Дивјак упознали су се са про-
блемима у пољопривредној производњи.  

63. КОВАчицА
боља организација рада
Резултат СНС, на ванредним парламен-

тарним изборима у Општини Ковачица, је 
49,81 одсто, чиме је остварена историјска 
победа. Наш велики успех је то што смо ус-
пели да организацијски објединимо све МО 
и да превазиђемо међусобне несугласице. 
Јан Корењ, правник из Ковачице, именован 
је за повереника МО Ковачица. Напредња-
ци из Самоша, Падине, Ковачице, Уздина, 
Путникова, Идвора, Црепаје и Дебељаче са-
моиницијативно су се упутили у Београд, да 
испред Дома Народне скупштине, поздраве 
свог премијера, Александра Вучића.

64. КЛАДОВО 
Дељење кафе и чишћење тврђаве
ОО СНС Кладово организовао је акцију 

„100 грама кафе = 100 килограма пажње“, 
у којој су наши активисти посећивали 
старије суграђане и даривали им по 100 
грама кафе. МО Кладово ангажовао се у 
пролећној акцији „Чишћење тврђаве Фе-
тислам“ од отпада.

65. ВЕЛиКА ПЛАНА
Напредњаци у акцији чишћења
Општина Велика Плана свечано је про-

славила Дан Општине, а гости су нам 
били Јасна Аврамовић, градоначелница 
Смедерева, Бане Спасовић, председник 
СО Пожаревац, Радосав Цокић, начелник 
Подунавског округа, и представници сло-
веначке Општине Радече. Активисти СНС 
уређивали су и чистили своја насеља у го-
тово свим МЗ. 

66. ПАНчЕВО
Попис имовине
Савет за здравство подржао је ак-

цију здравствених прегледа више од 550 
грађана, а штампани су и дељени леци 
на тему здраве исхране и превенције ма-
лигних обољења. Градоначелници Пан-
чева, Павле Раданов, и Зрењанина, Иван 
Бошњак, потписали су Меморандум за 
пројекат „Управљање имовином“, вредан 
око 115.000 евра, који финансира ЕУ, пре-
ко Сталне конференција градова и општи-
на, како би се пописала имовина локалних 
самоуправа, да би се њом боље управља-
ло, привлачиле инвестиције и отварала 
радна места. Убудуће ће и затвореници из 
панчевачког затвора моћи да буду анга-
жовани на пословима од јавног интереса. 
Канцеларију за извршавање алтернатив-
них санкција отворио је министар прав-
де, Никола Селаковић, са градоначелни-
ком Радановим и народним послаником, 
Жељком Сушецом. У МЗ Старчево подр-
жали смо „Недељу здравља“, а превен-
тивним прегледима одазвало се више од 
50 мештана.  

67. бЕчЕј
Ускоро нова радна места
Осамнаест избeглих и рaсeљeних пoрo-

дицa дoбилo je грaђeвински мaтeриjaл, 
вредан 6,4 милиона динaрa, који је, нa 
кoнкурсу кoд Кoмeсaриjaтa зa избeглицe, 
oбeзбeдилa Општинa Бeчej. Дoм здрaвљa 
добио је још jeдно вoзилo зa прeвoз 
пaциjeнaтa на диjaлизу. Вук Рaдojeвић, 
прeдсeдник Општинe, и Рaдoслaв Ивaнo-
вић, дирeктoр фирмe „Гaс“, пoтписaли су 
угoвoр o прeнoсу прaвa нa кoришћeњe гас-
не стaницe, кoja oбeзбeђује 3.000 кубика 
прирoднoг гaсa нa сaт. Пaвeл Сeвeрињи, 
стeчajни упрaвник „ПИК Бeчej“, Jурaj Ци-
бик, влaсник фирмe „Биoтeц“ из Слoвaчкe, 
и Вук Рaдojeвић, пoтписaли су прoтoкoл o 
сaрaдњи. Слoвaчкa фирмa жeли дa изгрa-
ди чeтири биoгaснe стaницe, „ПИК“ може 
да oбeзбeди сирoвинe, a лoкaлнa сaмoу-
прaвa жели да отвори рaдна мeстa. За-
вршена је рeкoнструкциja 35 килoвaтнoг 
пoстрojeњa нa Србoбрaнскoм путу. Групa 
учeникa и нaстaвникa сa КиM боравила је 
у Бeчejу, где су их дочекали Радојевић и 
Зоран Милошевић, нaчeлник Jужнoбaчкoг 
oкругa. Наши активисти прикупљали су 
потписе за иницијативу да се изграде мо-
стови Шиштак-Мала Босна и код кафане 
„Дерби“.

68. КОСОВСКА 
КАМЕНицА
Плаћена екскурзија и телевизор
Чланови општинског Већа, из редова 

СНС, из сопствених средстава, платили 
су трошкове екскурзије за Драгану Велич-
ковић из села Панчела, ученицу четвртог 
разреда Гимназије у Косовској Каменици. 
Чланови нашег ОО, добровољним прило-
зима, купили су телевизор за угрожену 
породицу Новице Ђокића из Томанца, и 
покренули акцију за набавку компјутера.

69. ЖиТиШТЕ
бесплатно летовање за успешне 
ђаке и спортисте
Отворили смо нову канцеларију ОО 

СНС Житиште, делили смо грађанима 
„СНС Информаторе“. У организацији жен-
ске одборничке мреже СО Житиште, чија 
је председница, одборница СНС Снежана 
Вучуревић, одржана је здравствена три-
бина „Здравље жене“, на којој су говори-
ли медицински радници из зрењанинског 
„Едуко центра“. Општинско Веће усвојило 
правилник којим је обезбеђено бесплатно 
летовање за носиоце Вукових диплома, 
ђаке који су освојили резултате на др-
жавним и међународним такмичењима, 
успешне спортисте и децу са сметњама у 
развоју. 

70. ВрњАчКА бАњА
Странци заинтересовани за улагање
Председник Општине, Бобан Ђуровић, 

примио је делегацију Румунско-швајцарс-
ке привредне коморе, која је заинтересо-
вана за инвестирање у врњачки туризам. 
Врњачка УТШ и представници Еванга-
листичке епископске технолошке школе, 
Центра за стручно оспособљавање из 
Палестине, потписали су Споразум о са-
радњи, а потписивању је присуствовао и 

БРИГА О ГРАЂАНИМА
Тихомир Арсић на предавању 

у Новом Саду Сремски Карловци



СНС ПАНОРАМА

24 |  СНС ИНФОРМАТОР 15/2014

амбасадор Палестине, Мухамед Набхан. 
Децу Удружења родитеља деце са посеб-
ним потребама, уочи Ускрса, посетили су 
председник Ђуровић, потпредседник СО 
Иван Радовић и директор ТО. Предста-
вници Општине уручили су помоћ поро-
дици Перић из Врњаца, којој је изгорела 
кућа у пожару. Представници Министар-
ства пољопривреде одржали су презента-
цију Уредбе којом је предвиђена додела 
бесповратних подстицајних средстава. 
Асфалтирана је Косовска улица и паркинг 
између зграда у насељу Рај, уручене су 
награде најбољим спортистима. У ПУ „Ра-
дост“ посађене су нове саднице, које су 
обезбедили ЈП „Борјак“ и родитељи.

71. МЕрОШиНА
изградња игралишта
Канцеларија за локални економски 

развој остварила је сарадњу са турском 
агенцијом за развој и координацију – 
ТИКА, која је инвестирала више од 2,7 
милиона динара у изградњу игралишта 
у Крајковцу. ЈП „Дирекција за изградњу“ 
обезбедила је оптичке каблове за 6,3 км 
пута Мерошина-Баличевац-Лепаја, који 
ће бити постављени пре асфалтирања. За 
санацију овог пута, локална самоуправа 
је добила 59 милиона динара, у оквиру 
пројекта „Градимо заједно“. Дирекција је 
урадила и пројектно-техничку докумен-
тацију за изградњу секундарне мреже от-
падних вода за пут Мерошина, Баличавац, 
Лепаја, Облачина и Рожина.

72. ТЕМЕриН 
Активно на седници СО
Активисти свих наших МО уклонили 

су страначке плакате после избора. Наша 
одборничка група аргументовано је упу-
тила критике и предлоге на седници СО, 
у циљу унапређења квалитета живота 
грађана. Наши активисти поздравили су 
премијра Вучића и нову Владу, испред 
Дома Народне скупштине.

73. бАч
Нова већина
Нова скупштинска већина, коју чине 

одборници СНС, ЛСВ и СПС, сменила је 
власт демократа и радикала у Општини 
Бач. За председника СО изабран је Боро 
Антонић (СНС), а за председника Општи-
не Драган Сташевић (СНС). „Морамо да 
засучемо рукаве и озбиљно почнемо да 
радимо за грађане Општине Бач“, рекао 
је Сташевић, и нагласио да је зетечено 
катастрофално стање у финансијама.

74. иНЂијА
Трибина посвећена превенцији рака
Савет за здравство, у сарадњи са МО 

Крчедин, организовао је трибину пос-
већену превенцији рака грлића материце 
и дојке, коју је водио председник Савета, 
др Чедомир Драговић, који је посебно 
нагласио да је Дом здравља добио ску-
поцени мамограф још 2008. године, али 
да никада није пуштен у рад. За најмлађе 
становнике Јарковаца обезбедили смо 
кошаркашке, рукометне и фудбалске 
лопте. 

75. ЛЕСКОВАц
Посета болесном дечаку
Омладина ГО СНС Лесковац органи-

зовала је чишћење града од предизбор-
них плаката, постера и флајера. Члани-
це Форума жена, други пут, посетиле 
су Немању Стојановића, који болује од 
церебралне парализе, и поклониле му 
рођенданску торту. Чланице су на Врби-
цу деци делиле звончиће, шећерне јабуке 
и венчиће, а организовале су и неколико 
трибина о превенцији болести. Акти-
висткиње Форума донирале су књиге за 
библиотеку, у оквиру храма у Кутлешу, 
и комплет икона Драгана Здравковића. 
Чланови ГО учествовали су у одбрани од 
поплаве у местима Печењевце, Рударе, 
Доњи Буниброд, Турековац, Грабовни-
ца, Богојевце… Омладинци су делили 
ускршња јаја, поводом најрадоснијег 

хришћанског празника. Савет за заштиту 
животне средине одржао је едукативну 
радионицу о отпадним водама и болест-
ма у селу Богојевце.

76. ћићЕВАц
Припрема за пријемне испите
Чланови Правног савета помагали су 

мештанима у решавању оставинских и 
других спорова. Помагали смо у збриња-
вању домаћинстава угрожених поплава-
ма. Наши активисти свакодневно раде 
са децом завршних разреда основних 
и средњих школа, како би их што боље 
спремили за пријемне испите. Поздра-
вили смо премијера Вучића и нову Владу 
испред Дома Народне скупштине. 

77. бАјиНА бАШТА
Одлагање смећа на ужичкој 
депонији
Директор ЈКП „12. септембар“ и пред-

седник Општине реализовали су проје-
кат коришћења регионалне депоније за 
одлагање смећа „Дубоко“ у Ужицу. Ко-
ришћењем ове депоније, аутоматски је 
затворена депонија у Бајиној Башти, на 
обали Дрине, која се сада засипа. Тако је 
решен 35-годишњи проблем ове еколош-
ке бомбе и загађења реке. 

78. СЕНТА
Формиран МО Горњи брег
У последње време прикључило нам се 

доста нових чланова. Одржали смо два 
састанка са члановима Изборног штаба 
у проширеном саставу, и анализирали 
рад бирачких одбора. Разговарали смо са 
представницима МО Торњош, Богараш, 
Кеви, Бурањшор у циљу омасовљења и 
побољшања рада. Формирали смо МО у 
Горњем Брегу, где живи 100 одсто станов-
ника мађарске националности, а за в.д. 
председника изабран је Бела Деак.

79. чАчАК
Донација за Дом здравља
На Васкрс, у просторијама МЗ, повере-

ништво МО СНС Љубић кеј, прикупљало 
је хуманитарну помоћ за најугроженије 
суграђане и делило васкршња јаја. У ак-
цији је прикупљена велика количина 

одеће, обуће и хране, а све је предато ху-
манитарној организацији „Коло српских 
сестара-Надежда Петровић“. Акцијом 
је координирао повереник МО, прим. др 
Милош Пртењак. Привредници Чачка, на 
иницијативу Повереништва ГО СНС, до-
нирали су мобилни стоматолошки апарат, 
вредан више од 2.000 евра, Дому здравља. 
Апарат је најновије генерације и бешуман, 
како не би изазивао страх код најмлађих 
пацијената.

80. МАЛи ЗВОрНиК
Покретање предузећа
На састанку у Агенцији за приватизацију, 

између власника „Равнаје“ и представника 
синдиката овог предузећа, уз присуство и 
посредовање председника ОО СНС Мали 
Зворник, Зорана Јевтића, и председника 
УО Агенције, др Александра Мартиновића, 
договорено је да власник „Равнаје“  пусти 
у берзански промет акције малих акциона-
ра. Оне ће бити пуштене од 12. маја до 2. 
јуна 2014. Садашња цена им је 506 динара 
по акцији, што значи да би се, у наредном 
периоду, у Мали Зворник слило више од 
40 милиона динара. ОО СНС Мали Звор-
ник и даље ће пратити ситуацију везану за 
„Равнају“ и за друга предузећа која би се 
могла покренути. У локалном парламенту  

Чачак
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стављамо до знања актуелној власти да се 
морају покренути мере штедње и енергич-
није тражити стратешки партнери.

81. КУчЕВО
изградња водовода
У организацији Удружења младих Ку-

чево, Центра за Културу и под покрови-
тељством Општине, одржана је манифес-
тација „Васкрс у Кучеву“, у којој су учество-
вали малишани из ПУ, васпитачи и ученици 
основних школа. На последњој седници 
СО, изабран је нови председник Општине 
Кучево, Новица Јаношевић, уместо досада-
шњег председника Зорана Милекића, који 
је народни посланик. Заменик председни-
ка Општине је Јасмина Ћамиловић (СНС). 
Дирекција за изградњу почела је изградњу 
друге фазе водовода у насељу Шевица, у 
дужини од четири километара.

82. ћУПријА
Саобраћајница око индустријске 
зоне
Министарство регионалног развоја и ло-

калне самоуправе донело је Одлуку о рас-
пореду и коришћењу средстава за подрш-
ку развоја пословних зона и унапређење 
других инфраструктурних капацитета, у 
циљу привлачења инвестиција. Општина 
Ћуприја направила је пројекат за изградњу 
саобраћајнице око индустријске зоне „Ми-
нел“, и добила је средства од 57,5 милиона 
динара, којом се ствара амбијент за при-
влачење нових инвестиција.

83. КЛиНА
Помоћ за куповину оваца
Захваљујући Србима из Канаде који, у 

сарадњи са председницом ОО СНС Кли-
на, Винком Радосављевић, која тренут-
но обавља и функцију начелника Пећког 
округа, повратничка породица у селу Ру-
дице добила је донацију од 1.200 евра за 
куповину оваца. Ово је четврта породица 
у Пећком округу која је добила овакву по-
моћ за економско оснаживање повратни-
ка у Метохији. Захваљујемо се начелнику 
Јужнобачког округа, др Зорану Милоше-
вићу, и градоначелнику Новог Сада, Ми-
лошу Вучевићу, који су организовали чет-
вородневну екскурзију за 50-торо деце из 
Пећког округа, која су посетила Нови Сад, 
Футог и Бечеј.

84. ПАрАћиН
Оснивање нових МО
У циљу омасовљења локалне органи-

зације и јачања страначке инфраструк-
туре, успостављамо нова повереништа-
ва у МО. Циљ нам је да се формира знат-
но већи број МО, по узору на број би-
рачких јединица. Ради илустрације, град 
има осам МЗ, које се деле на 22 бирачке 
јединице. У режији Савета за спорт и 
омладину, организована су предавања и 
обука за спортске судије и тренере. Ру-
ководство  ОО СНС Параћин обишло је 
подручја која су поплављена, услед из-
ливања Велике Мораве, и разговарало 
о могућностима надокнаде штете.Одр-
жали смо конференцију за новинаре, 
на којој смо указали на немар власти и 
предложили конкретна решења.  

85. НОВи ПАЗАр 
Пијаћа вода за основну школу
Активно радимо на испуњавању пре-

дизборних обећања. Обезбедили смо 
чисту, пијаћу воду једној основној шко-
ли и сеоском дому здравља, учествовали 
смо у изградњи објекта на православном 
гробљу. Такође, чланови ГО Нови Пазар 
обилазили су места у којима су били то-
ком предизборне кампање.

86. НиШКА бАњА
бојанке и оловке за малишане
На Велики понедељак, 21. априла, акти-

висти ОО СНС Нишка Бања, у сарадњи са 
омладином СНС Нишка Бања, делили су 
бојанке и оловке најмлађим суграђанима. 
Оваквим поклонима хтели смо да избег-
немо стереотип дељења ускшрњих јаја, 
већ смо поделили више од 50 комплета за 
цртање.

87. ЗрЕњАНиН
Споменик Пупину
Проглашењем 2014. за годину Михајла 

Пупина, Зрењанин је прва локална само-
управа која ће се, низом манифестација, 
одужити великану из Идвора. Предвиђе-
но је постављање споменика у центру 

града, а отворили смо посебни жиро ра-
чун за прилоге. Град покреће привођење 
намени Пупинове куће, где би требало да 
се отвори стална музејска поставка, као и 
учионице за талентоване ђаке из Средњо-
банатског округа. Запослени у Специјал-
ној болници за рехабилитацију „Русанда“, 
већ две године, траже од Покрајинског 
секретеријата за здравство да помогне, 
како би бања опстала. СНС, као најод-
говорнија странка за развој Зрењанина, 
обећала је да ће до краја 2015. решити 
проблем водоснабдевања. Донет је ела-
борат о утврђивању модела спровођења 
јавне набавке у поступку обезбеђивања 
пијаће воде у Зрењанину, од стране град-
ског Већа. Нова концепција подразумева 

да квалитет пијаће воде, у сваком тре-
нутку, мора одговарати Правилнику о хи-
гијенској исправности воде за пиће Репу-
блике Србије, а да грађани неће плаћати 
изградњу постројења.

88. СрЕМСКА МиТрОВицА
Помоћ за избегле и расељене
Tомислав Јанковић (СНС), заменик гра-

доначелника, одржао је састанак са пред-
ставницима компаније „ТСОN“, у вези са 
изградњом хидроцентрале на Сави. ОО 
СНС Сремска Митровица, на челу са пове-
реником Миланом Ковачевићем, уселио 
се у нове просторије. Средином месе-
ца руководство ОО обишло је Општину 
Коменда у Словенији и упознало се са 
развојем сеоског туризма. За Ускрс су 
чланови СНС поделили 1.200 јаја суграђа-
нима и присуствовали литургији у храму 
Светог Димитрија. Град је учествовао у 
организацији хуманитарног концерта „За 
Драганин и Андреин корак“, а у сарадњи 
са Комесаријатом за избеглице, организо-
вана је подела 100 пакета хране и 11 па-
кета грађевинског материјала за избегла 
и прогнана лица. На амбуланти у Бешено-
ву завршени су груби грађевински радо-
ви, као део прве фазе изградње. ОО СНС 
Сремска Митровица организовао је Базар 
здравља, у сарадњи са Црвеним крстом, 
Заводом за јавно здравље и Домом здра-
вља на градском тргу. 

89. НОВи бЕчЕј
Постављање саобраћајних огледала
У оквиру акције за подизање безбед-

ности у саобраћају, први пут су постављена 
саобраћајна огледала и одржане три три-
бине. Одржан је округли сто представника 
локалне самоуправе и невладиних органи-
зација на тему Рома повратника, у органи-
зацији Екуменске хуманитарне организа-
ције - Ромски ресурс центар из Новог Сада. 
Најуспешније новобечејске каратисте на 
Првенству државе у Лазаревцу, малишане 
из карате клуба „Sen Pai“, примили су пред-
седник СО Нови Бечеј, Саша Максимовић, 
и заменик председника, Матија Ковач, и 
уручили им пригодне поклоне. Првим са-
станком Координационог тима, започета 
је израда програма заштите животне сре-
дине, од 2015. до 2020, у оквиру програма 
EXCHANGE 4, који спроводе Делегација ЕУ 
у Србији и Стална конференција градова и 
општина. Захваљујући средствима Општи-
не, реконструисана је црква Сент Иштван 
у Врањеву, а прошле године издвојено је 
450.000 динара за православну цркву у 
Новом Милошеву.

90. ДОЉЕВАц 
Омладинци помажу
Највећа штета у Општини Дољевац на-

нета је мештанима села Белотинац. Попла-
вљене су биле њиве, куће, дворишта... 
Наш тим активиста ОО СНС Дољевац 
поделио је воду за пиће најугроженији-
ма и помогао становништву око чишћења 
барикада од песка. Хуманост наше омла-
дине огледа се у свакодневним активнос-
тима, а овом акцијом покушавамо да дамо 
пример и будемо подстрек онима који су у 
могућности да помогну.

БРИГА О ГРАЂАНИМА

Бања Русанда код Зрењанина

Напредњаци Нишке Бање
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91. ВОЖДОВАц
Поклони за најмлађе и најстарије
У великој сали Општине Вождовац све-

чано је отворена манифестација „Еконо-
мијада“. Организовали смо изложбу на 
којој су била представљена најлепше ос-
ликана васкршња јаја ученика основних 
школа, а организовано је и такмичење за 
најјаче јаје. Ускршње поклоне даривали 
смо деци из Дома „Јован Ј.Змај“, Прихва-
тилишту за одрасла и стара лица, Дому 
пензионера „Вождовац“, Дому за децу 
и омладину „Моша Пијаде“, Установи 
за васпитање деце и омладине „Васа 
Стајић“, вождовачким тројкама (Кости, 
Александри и Андријани Костић), учени-
цима основне и средње школе „Вожд“... 
Поклоне су уручили Милош Стојановић, 
члан општинског Већа, и Радиша Ђорђе-
вић из Канцеларије за младе, док је Алек-
сандар Савић, председник Општине, да-
ривао мале Костиће.

92. СТАри ГрАД
Дружење са комшијама
На иницијативу и у организацији МО 

Скадарлија, чланови свих МО и савета 
ОО СНС Стари град, окупили су се на 
дружењу. Наши активисти пружили су 
подршку новој Влади, на челу са Алексан-
дром Вучићем. Поделили смо ускршња 
јаја у Кнез Михаиловој улици, и тако смо, 
заједно са комшијама и суграђанима, обе-
лежили велики православни празник.

93. ЗВЕЗДАрА
разговор са грађанима
Чланови ОО СНС Звездара, на неколи-

ко пунктова, разговарали су са суграђани-
ма о њиховим проблемима и делили „СНС 
Информатор“. 

94. СУрчиН
Посета ромском центру
Напредњаци Сурчина обележили су ус-

кршње празнике по својим насељима. По-
ред дељења васкршњих шарених јаја, про-
вели смо време у разговору са комшијама. 
Такође, организовали смо фудбалски тур-
нир између наших месних одбора. Унија 
жена, у сарадњи са Црвеним крстом Сур-
чин, организовала је прикупљање гарде-
робе. Поред пружања подршке премијеру 
Александру Вучићу и новој Влади, на-
предњаци Сурчина посетили су и Ромски 
центар.

95. ЛАЗАрЕВАц
Хуманитарна акција за малог Уроша
Омладина ОО Лазаревац организова-

ла је хуманитарну журку, на којој су при-
купљана средства за лечење Уроша Мија-
товића, који болује од церебралне парали-
зе. Организована је акција добровољног 
давања крви, којој се одазвао велики број 
чланова, симпатизера и пријатеља СНС. У 
сарадњи са Унијом младих, организован 
је штанд на коме су дељена ускршња јаја 
и симболични поклончићи, а са грађа-
нима су разговарали народни посланик 
Милош Тошанић, градски одборник Свет-
лана Костић и заменик председника ГО 
Лазаревац, Бојан Стевић. Настављене су 
припреме за асфалтирање улице Краља 
Петра Првог и Бајино брдо. У МЗ Стубица 
и у МЗ Шушњар планира се рад на платоу 
испред капеле на сеоском гробљу. Гради 
се трећа трака у улици Дула Караклајића 
и постављају се семафори на раскрсници 
улица Дула Караклајића и Воке Савић, 
као и проширење раскрснице Ђорђа Ко-
вачевића и Стефана Немање. Делегација 
Фудбалског савеза Београда посетила је 
Фудбалски савез Лазаревац и поделила 
по пет фудбалскох лопти клубовима Прве 
и Друге општинске лиге Лазаревца.

96. ВрАчАр
Обележена Лазарева субота 
Активисти ОО СНС Врачар, традицио-

нално на Врбицу, учествовали су у хума-
нитарним акцијама, коју организују раз-
личите организације и установе, испред 
харма Светог Саве. Напредњаци се радо 
одазивају оваквим иницијативама и ак-
цијама, посебно када је реч о малишани-
ма са сметњама у развоју и незбринутој 
деци. На Велику суботу делили смо ва-
скршња јаја и разговарали са Врачарцима 
на неколико локација. И ове године, као и 
претходних пет, дружили смо се са мали-
шанима Дома за незбринуту децу „Драгу-
тин Филиповић Јуса“ и донели пригодне 
пакете.

97. ПАЛиЛУЛА
излет за Марију и илду
Активисти Савета за комуналне де-

латности разговарали су са грађанима и 
поклањали кесе за ђубре, како би утица-
ли на промену свести људи да отпад не 
бацају кроз прозор и да сакупљају измет 
иза својих љубимаца. МО Котеж, Падин-

ска Скела и Ташмајдан делили су ускршња 
јаја и комшијама честитали празник. Са-
вет за омладину и бригу о деци помогао је 
трочланој породици Матић. Прикупљали 
смо одећу за девојчице Марију и Илду, а 
однели смо и велику количину основних 
намирница, џак брашна, шећера, кромпи-
ра, балон уља, детерџента... Како бисмо 
учинили незаборавним овај дан, девој-
чице смо одвели у ЗОО врт и на вожњу 
аутићима у луна парку. Марија и Илда ос-
тале су  без мајке, месец дана пре нашег 
доласка, грешком лекара. Живе са оцем 
који је тежак срчани болесник, у нехума-
ним условима, без стује, у оронулој кући 
са влажним зидовима.

98. чУКАрицА
Луткарска представа за најмлађе 
Савет за културу још једном је обра-

довао најмлађе суграђане у Железнику, 
одржавањем луткарске представе. Вуко-
сав Бадњар, председник МО СНС Коло-
нија Железник, рекао је да је испуњено 
обећање дато пре месец дана и да ће 
представе за децу постати део редовних 
активности. Овај МО, у сарадњи са Акти-
вом добровољних давалаца крви „Михајло 
Петровић Поп“ и Институтом за трансфу-
зију крви, организовао је још једну ак-
цију добровољног давања крви, у којој су 
прикупљене 32 јединице. На иницијативу 
грађана, председник ГО Чукарица, покре-
нуо је акцију асфалтирања коловоза у 
Водоводској улици, у делу од Милорада 
Јовановића до Трговачке. У току је асфал-
тирање улице Бошка Живковића у Умци, 
а ускоро креће изградња коловоза у ули-
ци Драгомира Станојловића. У Великој 
Моштаници асфалтира се улица Живоји-
на Табаковића. На иницијативу грађана 
насеља Руцка, уз подршку председника 
Општине Чукарица, Срђана Коларића, и 
чланова Већа, Секретаријат за саобраћај 
увео је, од 1. маја, нову аутобуску линију 
553, од Главне железничке станице до на-
сеља Руцка.

99. ГрОцКА
Сајам образовања 
Сајам образовања „Пронађи прави пут 

до жељене школе“ одржан је у Великој 
сали Градске општине Гроцка. Осмаци 
су разговарали са професорима и децом 
из средњих школа, и  информисали се о 
будућим занимањима. Организатор сај-

ГрАД бЕОГрАД

Палилула Младеновац Лазаревац
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ма била је О.Ш. „Свети Сава“ из Врчина, 
уз подршку општинске Канцеларије за 
младе. Одржане су квалификације за др-
жавно првенство Београдског региона у 
каратеу, у Средњој школи Гроцка, а тур-
нир је отворио заменик председника СО, 
Стефан Дилберовић. Прво место освојио 
је Карате клуб „Дунав“ из Гроцке, друго 
место „Олимпик“, а треће „Јапан“.

100. МЛАДЕНОВАц
бољи дани за „Керамику“
Интензивно смо преговарали са ЕПС-ом 

и НИС-ом, као и са стечајним управником 
“Керамике”, око укључења гаса и почетка 
производње, најпре у погону цеви. Укљу-
чена је струја, а проверавају се инстала-
ције, како би се прикључио гас. Омладин-
ци су за Ускрс, на штанду у центру града, 
делили офарбана јаја и разговарали са су-
грађанима о лошој ситуацији у Младенов-
цу. Захваљујући Градском секретаријату 
за саобраћај, а на предлог ОО СНС Мла-
деновц, у априлу је асфалтирано више 
улица, а настављена је изградња трото-
ара према Селу Младеновцу. У плану је 
асфалтирање још 17 улица и тротоара, 
за шта је добијена сагласност Скупштине 
града и Секретаријата за саобраћај. Мла-
деновачки напредњаци придружили су се 
скупу испред Народне скупштине и пру-
жили подршку премијеру Вучићу. 

101. ОбрЕНОВАц
Подела „СНС информатора“ и чес-
титка за празник
Чланови СНС делили су грађанима Об-

реновца најновији број „СНС Информато-
ра“ и разговарали о њиховим проблемима 
и могућим решењима. Грађанима се, том 
приликом, обратио и одборник у Скупш-
тини града Београда, Мирко Вранешевић. 
„Свим грађанима Обреновца желим да 
празник проведу у миру и благостању, уз 
породицу и пријатеље и оне које воле”, 
рекао је Вранешевић.

102. САВСКи ВЕНАц
Подела офарбаних јаја
Чланови и активисти СНС са Савског 

венца, и ове године, традиционално су 
на Васкрс својим суграђанима делили 
офарбана јаја. Овај велики хришћански 
празник провели смо у разговору са њима 
и празничној атмосфери. Од грађана 

смо, као Странка, добили само 
речи хвале и пордшку за будући 
рад, а деца су се посебно радо-
вала шаренилу ускршњих боја и 
сликању са нама.

103. ЗЕМУН
бесплатни оброци за предш-
колце
Активисти ОО Земун посетили 

су породицу старијих Земуна-
ца и уручили им помоћ у храни 
и лековима. Организована је 
подела ускршњих јаја на штан-
ду СНС у Земун Пољу. У згради 
Општине отворена је традицио-
нална изложба дечијих цртежа и 
осликаних дрвених јаја, у организацији 
Удружења „Пријатељи деце Земуна“, 
а под покровитељством Општине. Под 
покровитељством супруге председни-
ка Републике Србије, Драгице Николић, 
уз подршку Општине, у Опери и театру 
„Мадленијанум“, одржан је хуманитар-
ни ускршњи концерт удружења „Круго-
ви уметности“. Прикупљена донаторска 
средства и новац од продатих улазница 
намењени су Центру за заштиту одојчади, 
деце и омладине у Звечанској. Општина 
Земун покренула је иницијативу за са-
нацију оштећених коловоза. У насељима 
Батајница и Бусије ради се на реконструк-
цији саобраћајница, завршава се асфалти-
рање улице Мале међе у Батајници. По-
водом Светског дана здравља, Општина 
је, у сарадњи са Средњом  медицинском 
школом „Надежда Петровић“, спровела 
акцију мерења крвног притиска члано-
вима Удружења пензионера. Општина је 
обезбедила бесплатне оброке за децу ПУ 
у „Мекдоналдс“ ресторану, а подржала је 
и пројекат „Бицикло - волим те зелено“, 
са циљем промоције безбедности бицик-
листа у саобраћају. Активисти ОО СНС 
Земун, у великом броју, присуствовали су 
свечаном скупу испред Скупштине Србије 
и подржали формирање Владе и имено-
вање Александра Вучића за премијера.

104. СОПОТ
Подела фарбаних јаја
Активисти ОО СНС Сопот организова-

ли су дељење ускршњих јаја и страначког 
гласила „СНС Информатора“ суграђани-
ма. Подржали смо избор нове Владе Ср-

бије и премијера Вучића, испред Народне 
скупштине.

105. рАКОВицА
Обновљено 40 паркића
Чланови ОО СНС Раковица су са су-

грађанима прославили најрадоснији 
хришћански празник и на више пунктова 
делили фарбана јаја. Активисти МО Ко-
шутњак изашли су на пункт код пијаце, где 
су организовали и турнир у куцању јајима. 
У парку „Јапанско-српског пријатељства“, 
на Миљаковцу, председник ОО СНС, Ми-
лосав Миличковић, заједно са активисти-
ма МО Миљаковачки извори, делио је 
грађанима ускршња јаја. Општина Рако-
вица придружила се обележавању Међу-
народног дана књиге и ауторских права. 
Председник Миличковић посетио је биб-
лиотеку „Миодраг Булатовић“и донирао 
око 40 књига домаћих и страних аутора. У 
наставку акције „Паркићи за све“ уређена 
је зелена површина у улици Усек у насељу 
Кијево. Општина је, у оквиру ове акције, у 
последњих годину и по дана, уредила је и 
изградила више од 40 паркића, игралишта, 
спортских терена и зелених површина.

106. НОВи бЕОГрАД
Посета најстаријим члановима
Активисти СНС са Новог Београда 

прикључили су се великом броју грађана 
који су се окупили испред Дома Народне 
скупштине да подрже новог премијера, 
Александра Вучића, и његов тим. Посе-
тили смо најстарије чланове Странке на 
нашој Општини, који су, без обзира на по-
одмакле године,  учествовали у изборној 
кампањи.

Савски венац

Раковица Врачар Сурчин

Вождовац



Одборничка група „Александар Вучић – Будућност у 
коју верујемо“ у Скупштини града Београда најброј-

нија је одборничка група и има 63 члана, од укупно 110 
скупштинских места. Просек старости одборника је 36 го-
дина. Међу њима је чак 22 млађе од 30 година, а четворо 
још нема ни 25 година. 

Наша Одборничка група спој је младости и искуства, 
тако да, поред младих људи, којима је ово први мандат, 
имамо и одборнике са подужим стажом. Тако Биљана 

Деврња и Бојана Секуловић већ трећи мандат учествују у 
раду Скупштине града Београда.  За разлику од њих, 45 
одборника први пут је село у скупштинске клупе.

Приликом одабира одборника из редова СНС, водило се 
рачуна и о родној равноправности, тако да у представнич-
ком дому Београда имамо 26 жена и 37 мушкараца. Међу 
њима убедљиво највише је оних са високом стручном 
спремом, а од професија највише су заступљени економи-
сти.                                                                                         О. Ђаја

јОрГОВАНКА 
ТАбАКОВић, 
гувернер НбС
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Спој младости и искуства

Гувернер НБС, Јоргованка Табаковић, сигурна je да 
ће премијер Александар Вучић, после трагедије 
која је погодила Србију, успети да покрене масовне 

радне акције за обнову земље.
„Ако се људима дају радни стаж, здравствено, 

социјално, акцијама се могу изградити насеља, 
путеви и пруге. Свет би могао да помогне тако 
што ће дати машине, материјале за изградњу. 

Вучић, после ове трагедије, има историјску шансу 
да мобилише нацију, промовише праве вредности 
и направи уређену државу“, рекла је гувернер 
Табаковић.

Гувернер напомиње да нас је несрећа ујединила у 
заједничким напорима да сачувамо највредније, а то 
су људи, и да смо показали како можемо да умањимо 
штету од катастрофе.

радне акције за обнову земље
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ЖЕНСКА СТРАНА

Самоиницијативно, са ве-
ликом жељом да раде и 
да се њихова реч чује, 

жене су, у локалним одбори-
ма СНС, почеле са оснивањем 
Форума жена. Један од првих 
основаних био је Форум жена 
СНС Градског одбора у Новом 
Саду. Уз велику подршку пред-
седника новосадског одбора 
СНС, Милоша Вучевића, убрзо 
по оснивању, овај Форум је ор-
ганизовао низ успешних акција, 
које су имале велик одјек у јав-
ности, а жене су добиле много 
речи подршке и позитивних ко-
ментара за свој рад.
„Те акције убрзале су осни-
вање Форума жена и у ос-
талим локалним одборима 
Странке, јер су, као примери 
добре праксе, много користи-
ле активисткињама Форума 
да у својим срединама покре-
ну сличне пројекте, који су за 
резултат имале придруживање великог броја жена у рад 
форума и саме Странке, као и побољшање положаја жена 

у друштву“, каже Миа Костић, 
председница Форума жена ГО 
СНС Нови Сад.
Сарадња између форума жена 
на локалном нивоу константно 
се развија и у плану су зајед-
ничке активности, а јачање 
мреже је један од најважнијих 
задатака. Често активисткиње 
форума, које имају богатије ис-
куство у организовању, помажу 
колегиницама из других локал-
них одбора. У томе предњаче 
чланице новосадског Форума 
жена, које су, у великој мери, 
помогле оснивању локалних 
форума у Нишу, Ваљеву, Сом-
бору, Апатину... У плану је ос-
нивање форума и у другим ло-
калним одборима, након чега 
ће, на иницијативу новосадског 
Форума, бити организована ве-
лика заједничка акција.
„Ако било каква помоћ, у вези 
са оснивањем и радом форума, 

буде потребна другим одборима, наша врата стоје отворе-
на“, наглашава Миа Костић.

Форуми жена СНС 
ничу по целој Србији

чАчАК

Негујмо љубав 
према књизи
Саветница председника Републике, Станислава Пак, от-
ворила је изложбу посвећену стваралаштву Вилијема Ше-
кспира и поставку старих књига и ретких публикација о 
Првом светском рату из библиотечке целине Божидарке 
и Миливоја Филиповића, у просторијама Дома културе у 
Чачку. 

„На нама је да мотивишемо и инспиришемо младе да 
читају, како би се образовали и били ментално здрави. 
Директорка Градске библиотеке у Чачку, Даница Оташе-
вић, годинама успешно гради љубав према књизи. Она 
обилази села, прича деци и одраслима о значају књиге, 
што је показатаељ да истрајан рад може да донесе успех. 
Љубав према књизи гради се одмалена, мада никада није 
касно да се почне са читањем. То нам храни душу, изош-
трава ум, лечи досаду, доноси мир и гради машту”, нагла-

сила је Станислава Пак, која је искористила прилику да 
дарује чачанској библиотеци две књиге – „У потрази за 
мудрошћу“ и „Енциклопедију крвних група“.

Директорка библиотеке истакла је да је Министарство 
културе на Светски дан књиге обрадовало све српске 
библиотекаре, пославши им списак са издавачком про-
дукцијом из 2013. године. „Стигло је 2.300 наслова од 
240 издавача и дистрибутера, а чачанска библиотека има 
могућност да изабере књиге како би обогатила своју риз-
ницу”, истакла је Оташевићева.

Станислава Пак Станковић

Представнице Зрењанина, Ваљева, Беле Цркве 
и Сомбора у посети Форуму жена СНС НС

Форум жена СНС Нови Сад
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ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

Директор Рударског басена „Колубара“, Милорад Гр-
чић, иницијатор је организовања прве донаторске 

вечери у историји постојања ове компаније. Током до-
бротворне вечери прикупљено је више од пет милиона 
динара за социјално угрожене. У складу са пословном 
политиком коју води, Грчић је, као директор „Колубаре“, 
одржавањем овакве хуманитарне манифестације показао 
да је идеја РБ „Колубара“ да, као привредно друштво по-
знато по високом нивоу друштвене одговорности, помогне 
што већем броју социјално угрожених група и појединаца. 

На донаторској вечери учествовало је око 110 донатора, 
бројних пословних партнера, као и менаџмент РБ „Колу-
бара“. Прикупљен новац намењен је Савету за социјал-
ну заштиту Градске општине Лазаревац. Милорад Грчић 
је искористио ову прилику и да новчану награду, коју је 
добио уз Видовданску награду Лазаревца, уручи Центру 
за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју. Организовање донаторске вечери још један је 
пример позитивног и друштвено одговорног пословања 
РБ „Колубара“, на челу са Грчићем.

КОЛУбАрА

Донаторска вечера

Мали Вук – 
велики борац
У сали центра за културу и образовање раковица органи-
зован је хуманитарни концерт „Мали Вук - велики борац“. 
Велики број певача народне музике окупио се да би дао 
подршку петогодишњем Вуку Лојковићу, који болује од 
церебралне парализе. Вук је са третманима почео још са 
шест месеци, али резултати су били минимални. Нова шанса 
је лечење матичним ћелијама у бечу, где би, после неколи-
ко третмана, Вук могао да проговори, прохода, а било би 
шансе и да му се побољша вид. Само један третман кошта 
10.200 евра, а након сваког третмана требало би да се поја-
чају већ постојеће терапије (јахање, пливање, музикотера-
пија, физикална терапија, логопед), које су, такође, веома 
скупе.

рАКОВицА

Милорад Грчић отвара донаторску вечеру
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Општа болница и Дом здравља у Кру-
шевцу добили су вредне донације, два 

микроскопска апарата, дар Града Крушевца, у 
сарадњи са фирмом „Labteh“ из Београда.

Хематолошка служба Интерног одељења 
Опште болнице Крушевац користила је 
микроскоп стар више од 40 година. Према 
потребама које је изнео начелник, др Ми-
лутин Каматовић, набавком новог апарата 
високе резолуције знатно је осавремењен и 
унапређен рад, пре свега, у дијагностици и 
брзој терапији најтежих хематолошких бо-
лесника. Други микроскопски апарат уручен 
је лабораторији Дома здравља, за прегледе 
урина и крвне слике. Произвођач је јапанска 
фирма „NIKON“, а вредност оба микроскопа 
је око 10.000 долара.

Донације је уручио тадашњи градоначел-
ник града Крушевца, Братислав Гашић, који 
је у међувремену именован за министра од-
бране Републике Србије. Приликом посете 
Општој болници рекао је да је, током разго-
вора са представницима Амбасаде Народне 
Републике Кине, било речи и о сређивању 
болнице, које би се реализовало у сарадњи 
са Министарством здравља.

Такође, очекују се још два возила Хитне 
помоћи, лабораторијска опрема у вредности 
од 80.000 евра (за биохемијске анализе), а до 
краја године биће обезбеђени и дигитални 
рендген и магнетна резонанца.

КрУШЕВАц

Донација нових микроскопа

рАКОВицА

Милосав Миличковић са породицом Лојковић

Братислав Гашић у посети Општој болници у Крушевцу
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