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 Драги пријатељи, 

Прославили смо пет година постојања 
Српске напредне странке, величанстве-
ним спектаклом у Арени. Србија је ви-

дела колико људи подржава наше идеје рада, 
реда, посвећености, марљивости и поштења, 
све оно за шта се СНС бори од првог дана. 
Захваљујем се свима вама, који сте део велике 
СНС породице, који сте увеличали наше сла-
вље у Арени.

Сада је време да се учини још један корак 
напред. Могу да вам обећам да ће политика 
Владе, у наредном периоду, бити напредак и 
оздрављење привреде, стварање повољног 

инвестиционог амбијента, довођење инвеститора и отварање нових радних 
места. Уложићу сву своју снагу и енергију у то да људи у Србији живе боље. 
То неће бити ни лако, ни једноставно, јер смо дотакли дно, и сада морамо да 
градимо кућу из почетка. 

Морамо да повећамо фискалну одговорност и одговорност јавних функцио-
нера, да у администрацију не запошљавамо рођаке и партијске функционере, 
као што су радили сви пре нас. Важно је да створимо стабилан темељ за раз-
вој предузетништва и за привредни раст, јер је приватни сектор основ, који 
покреће привреду и издржава јавни сектор. 

Такође, важно је да у сфери образовања направимо велике, корените рефор-
ме, због боље будућности наше деце. Црно нам се пише, ако не унапредимо 
образовање. Морамо да успемо, јер знање и образовање нико не може да нам 
одузме. Зато молим нашу децу да уче више него икада. 

Циљ нам је да Србија 2020. године постане пуноправни члан Европске уније, 
и одговорно поручујем да ћемо остварити тај задатак. Нико нас, притом, неће 
поколебати у сарадњи са нашим пријатељима из Русије, Америке, Кине, или 
било ког дела света. Данас имамо најбоље могуће односе у региону, најискре-
нија пријатељства, а проблеме са комшијама не гурамо под сто, већ отворено 
разговарамо. 

У унутрашњој политици желимо владавину права, нулту толеранцију за ко-
рупцију и криминал, независност правосуђа. Одговорно тврдим да ће лопови 
одговарати пред законом и пред народом који су опљачкали, и да ће свако, 
баш свако, морати да поштује слово закона. 

Желим да од Србије створимо пристојну, модерну државу будућности, у којој 
ће деца живети много боље него данас. Сањам Србију у којој ћемо се делити 
по томе ко више може да уради за нашу земљу, а не ко је на једној, а ко је на 
другој страни, ко је за, а ко је против. Грађани треба да знају да смо ми сами 
своја најбоља шанса, да само ми можемо да учинимо да живот у овој земљи 
буде радост, а не мука. Знам да можемо заједно много да учинимо за нашу, 
напредну Србију, једину коју имамо. 

Београд, новембар 2013.
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Дворана Комбанк Арене, у коју стаје више од 20.000 људи, 
била је претесна да прими све оне који су 21. октобра 
дошли на прославу петогодишњице Српске напредне 

странке. Испред је остало још двадесетак хиљада људи, који су 
прешли километре и километре, како би стигли на овај величан-
ствен скуп, до сад невиђен у нашој земљи. За њих је пренос био 
обезбеђен преко великог видео бима, постављеног на северној 
страни.  

У сали је било много познатих лица високе политике из све-
та, региона и наше земље, као и спортиста, глумаца, уметника... 
Био је ту Франко Фратини, бивши министар спољних послова 
Италије, сада саветник у Влади Србије, Жан-Клод Мињон, пред-
седник ПС Савета Европе, Николаус Берлакович, аустријски ми-
нистар привреде, Александар Михаилович Бабаков, специјални 
изасланик председника Владимира Путина, Микулаш Џуринда, 
бивши премијер Словачке, затим Светозар Маровић, Жељка 

Цвијановић, Милорад Додик, Милорад Пуповац, Мајкл Девен-
порт, Хајнц Вилхелм...

„Данас показујемо пред светом шта можемо, када пред собом 
имамо задатак који нам је поверио народ. Ми смо странка пове-
рења и наде, истине и рада, поштења и чврстине. Ми ризикујемо, 
ми кажемо истину када је истину тешко поднети. Ми хоћемо да 
Србија победи, макар ми привремено губили“, поручио је са го-
ворнице домаћин и организатор великог скупа, Александар Ву-
чић, председник Српске напредне странке, и рекао: 

„То је напредак за Србију, та одлука да платимо за цену про-
мена, да сами себе поправимо, променимо, дорадимо, унапре-
димо. Да стигнемо време. Оваква одлука превазилази моћ једне 
странке, једне политике, или неколико људи, овакве промене 
траже договор народа. Зато ми је свеједно, да ли ће нашу поли-
тику промена да подрже други политичари или странке, важно 
ми је да нашу политику подржава народ. Све би било другачије 

Радићемо 
још више, и 
поносићемо 
се својим радом

На прослави 
петогодишњице 
Српске напредне 
странке, њен 
председник, 
Александар Вучић, 
поручио је да нема 
лаких и једноставних 
решења, али да 
великим залагањем 
и заједничким 
снагама можемо да 
покренемо економију 
и да од Србије 
направимо успешну 
и модерну земљу
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да нисмо направили СНС, да нисмо одредили циљеве у нацио-
налном интересу, да Европи нисмо доказали да смо тим људи за 
добро Србије, који држи задату реч и испуњава договоре!

Испражњен резервоар издржљивости
Председник Српске напредне странке нагласио је да су за са-

дашње стање одговорни они који су сакривали истину од грађа-
на и давали лака обећања, чија је политика омогућила да се из-
несу десетине милијарди евра из земље и створе невероватна 
богатства, а да народ и држава осиромаше до крајњих граница. 

„Када нам деле савете, питам их што то ни-
сте урадили док сте били на власти? Када 
сад знате шта је најбоље, зашто сте радили 
најгоре? Када сте храбри на речима, заш-
то нисте храбри на делима? Када сте сада 
забринути, зашто сте осам година владали 
безбрижно? Који је од великих српских по-
слова завршен за време ваше владавине? Да 

„Ер СрБИЈА”

Можемо и више од оног 
што смо очекивали

Још један конкретан корак у подизању српске привреде 
био је и први лет авиона нове националне авиокомпаније 
„Ер Србија”. Током пробног лета, 23. октобра, путнички ави-
он пратили су авиони Војске Србије, а први редовни лет био 
је 26. октобра, на линији Београд-Абу Даби. У авиону, марке 
ербас А319, за Емирате је отпутовала делегација из Србије, 
коју је предводио први потпредседник Владе, Александар 
Вучић. „Овај лет је јако важан и за Србију, и за компанију. 
Значајан је и због тога што се показало да смо у стању да 
мењамо навике и начин размишљања, и да успемо да по-
стигнемо и направимо и више од онога што смо очекивали”, 
поручио је Вучић.

- Морамо сами себе  да поправимо, 
променимо, дорадимо, унапредимо. 
Да стигнемо време. Оваква одлука 
превазилази моћ једне странке, једне 
политике, или неколико људи, овакве 
промене траже договор народа 
(Александар Вучић)

   Други о нама...

Петогодишњи 
СНС делује као 
да је у најбољим 
годинама

„Фајненшел тајмс“ објавио је интервју 
са Александром Вучићем. како кажу, 
овај енергични 43-годишњак издвојио 
се као најмоћнија фигура у српској Вла-
ди, а чак 66 одсто Срба сматра да он 
треба да буде премијер. Лист наводи да 
је Вучић довео стручњаке из области 
финансија и економије да стабилизују 
државни дуг и ојачају привредни раст. 
Омогућио је прилив новца у Србију из 
других извора, попут УАЕ, одакле, до 
краја ове и следеће године, стиже и до 
три милијарде долара зајма. 

„Дојче веле“ пише о најави бољих 
дана за српску привреду. како кажу, 
Александар Вучић најавио је инвес-

тиције у пољопривреди, авио и војној 
индустрији. Очекује се велик зајам из 
Емирата, а како је истакао Вучић, “ка-
мате на зајам су толико повољне, да 
практично значе поклон”. „Дојче веле“ 
осврнуо се и на јубилеј СНС – „петого-
дишњи СНС делује као да је у најбољим 
годинама”.

О годишњици и свечаности писале су 
и подгоричке „Вијести“, које кажу да је 
Александар Вучић поручио да је основ-
ни циљ странке пристојна, нормална и 
модерна Србија, и да СНС никада неће 
одустати од тог циља.

Александар Вучић недавно је посетио 
УАЕ, о чему су извештавали и медији 

из Дубаија. „Халиж тајмс“ наводи да 
је генерал шеик Мухамед бин Зајед ал 
Нахјан, престолонаследник Абу Да-
бија и заменик Врховног команданта 
Оружаних снага УАЕ, разговарао са за-
меником премијера Србије, Вучићем, о 
пријатељству две земље и начинима да 
се ојача сарадња.

„Вашингтон пост“ извештавао је и о 
промоцији првог авиона нове српске 
авиокомпаније у Београду. како се на-
води, заменик премијера, Александар 
Вучић, рекао је да његова Влада очекује 
да „Ер Србија“ постане водећа авиоком-
панија у региону, и да буде профита-
билна у року од годину дана.

сте о Србији бринули као о себи и свом новчанику, Србија би 
данас била срећна земља“, истиче Вучић.

Он је поручио да је Србија испразнила резервоар издржљи-
вости своје економије, и да су нужне хитне промене. Нико, по 
његовим речима, више неће моћи да излази са посла кад хоће, да 
побеђује на тендерима јер је корумпирао чланове комисије, да 
буде бахат или скуп функционер...

„Наша кључна политика у наредном периоду биће економија, 
економија, економија. Напредак и оздрављење српске привреде, 
стварање амбијента, довођење инвеститора и нова радна места. 

Пробни лет 
„Ер Србије“ 
над Београдом
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Избори у костолцу, 
Вождовцу и Оџацима
За 15. децембар расписани су редовни локални избори у 
костолцу, Вождовцу и Оџацима. Српска напредна странка 
кандидовала је своје најбоље људе у локалним срединама, 
оне који имају довољно воље, храбрости и енергије да се 
суоче са проблемима који муче грађане, и почну да их ре-
шавају. колико је поверење које имамо у народу, показује 
податак да је Српска напредна странка, током целе 2013. 
године, остварила убедљиве победе на свим изборима који 
су били расписани у Србији. 

СМЕДЕрЕВО

Финска компанија отвара 
1.500 нових радних места 

Вицепремијер Александар Вучић, у Смедереву је потписао 
Меморандум о разумевању са финском „ПкЦ групом“, која се 
бави производњом каблова у ауто-индустрији. Инвестиција 
је вредна осам милиона евра и донеће посао за 1.500 радника. 
Финска компанија има фабрике у 10 земаља, на четири конти-
нента, а ова у Смедереву прва  је у региону, и својим произво-
дима снабдеваће све значајније фирме у Европи.   
„Ово је велика и важна ствар за Смедерево, јер немамо чес-
то овакве вести. Својим залагањем, радом и трудом моћи 
ћемо да покажемо да припадамо и европском и светском тр-
жишту”, рекао је Вучић.

Сву своју снагу и енергију утрошићемо у то да би људи у Ср-
бији живели боље. Наш циљ је да се поносимо својим радом,а не 
својим нерадом. Кад су то Срби били лењи? Кад смо се то сти-
дели посла? Хоћемо да радимо. Хоћемо да радимо више. Биће 
много препрека и биће много проблема у овом тешком послу. 
Зато вас молим да будете стрпљиви и трпељиви, и да знате, и да 
верујете да радимо најбоље за нашу земљу и за народ. Нема ла-
ких решења ни за један наш проблем. Ништа нам неће бити лако, 
нити  једноставно. Али, потпуно сам сигуран да заједничким сна-
гама можемо да направимо да Србија изгледа боље, да Србија 
изгледа другачије“, поручио је Вучић са спектакуларног скупа.

Добри економски показатељи
И, заиста, мере које је донела Влада Србије за економски опо-

равак земље, почеле су да дају прве резултате. Већ данас имамо 
неколико добрих економских показатеља. Раст индустријске про-
изводње полако, али сигурно напредује – у трећем кварталу био је 
3,2 одсто, а октобар је био најбољи месец за наплату пореза. 

„Ствари су нешто боље и крећу се у добром смеру. Србија ће 
наредне године, у ово време, имати већи број запослених. То ће 
бити светско чудо, имајући у виду геометријску прогресију, којом 
је растао број незапослених у нашој земљи, а успели смо то да 
зауставимо. Велики проблем имамо са фирмама које углавном не 
раде или раде са великим губицима, које држава више не може 
да финансира и које нам генеришу огроман фискални дефицит и 
стално  повећавају дугове. Ни ту нећемо седети скрштених руку. 
Решили смо да до јуна следеће године завршимо ту причу. За 
највећи део тих предузећа, где год можемо, пронаћи ћемо стра-
тешке партнере. Урадићемо то за „14. октобар”, Фабрику вагона 
„Краљево“, „Гошу”... С друге стране, покушавамо да доведемо 
што више гринфилд инвеститора, зато смо довели „ПКЦ” у Сме-
дерево, где ће се запослити 1.500 радника“, наглашава Вучић.

Статистика каже да у јавном сектору данас ради око 760.000 
људи. Маса зарада и накнада само за септембар била је 52 ми-
лијарде, а уз то, било је и 50 милијарди издвајања за пензије. 
Притом, имамо готово шест милијарди евра ненаплаћених поре-
за и доприноса, од чега су четири милијарде потпуно ненаплати-
ве, јер долазе од предузећа која су у реструктурирању. 

„Морамо да оздравимо та предузећа, да издвајања за њих сведе-
мо на најнижу могућу меру, да доносимо тешке одлуке. И нећемо 
сасвим у томе успети, и никоме неће бити јако добро. Али, морамо 
то да урадимо. Најлакше је наставити по старом, губити и трошити 
паре, ништа не производити, да никога ништа не би болело и да 
имамо лепу слику о себи на екрану, а да, притом, затварамо очи 
пред огромним фискалним дефицитом и дуговима. Чињеница је 
да каснимо 20 година за развијеним светом, да смо тек сада поче-
ли да радимо оно што је требало да почнемо пре 20 година. Али, 
важно је да смо кренули да радимо!“, закључује Вучић.

Гости и домаћини (слева на десно): Др 
Јоргованка Табаковић, гувернер НБС, 
Жељка Цвијановић, председница Владе 
Републике Српске, Светозар Маровић, 
потпредседник црногорске ДПС, 
Милорад Додик, председник Републике 
Српске, Томислав Николић, председник 
Републике Србије, Александар Вучић, 
први потпредседник Владе Србије, 
Жан-Клод Мињон, председник 
ПС Савета Европе, и Франко Фратини, 
саветник Владе Републике Србије

Потписивање Меморандума: Јуха Торнијајнен, председник УО 
„ПКЦ групе“,др Јасна Аврамовић, градоначелница Смедерева, 

и Александар Вучић, први потпредседник Владе



Представљамо      ШУМАДИЈСкИ ОкрУГ

Површина: 2.387 км2

Општине: 
Град Крагујевац, 
општине Аранђеловац, 
Топола, Рача, Баточина, 
Кнић и Лапово
Број становника: 290.900
Седиште: Крагујевац

СНС крОЗ СрБИЈУ
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КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац је четврти град по величини и значајан је привредни, кул-
турни, образовни и здравствени центар. Главна привредна грана је 
аутомобилска индустрија („Фијат аутомобили Србија“). У град се до-
сељавају претежно млади људи, који студирају на једном од 12 факул-
тета Крагујевачког универзитета.

Градски одбор СНС Крагујевац, путем конференције за новинаре, апеловао 
је на локалну власт да престане са дискриминацијом особа са инвалидитетом 
и да их укључи у све токове друштвеног живота. За њихове потребе издваја се 
свега два одсто из буџета града, а велики проблем су и неприступачни прилази 
објектима. У оквиру Савета за друштвене делатности ГО СНС, основан је Савет 
особа са инвалидитетом, који се месецима залаже за побољшање квалитета 
њиховог живота.

ГО СНС већ дуже време, путем кон-
ференција и одборничких питања, упо-
зорава на велике износе које Крагујев-
чани плаћају за боравак њихових мали-
шана у обдаништима. Новом одлуком, 
градске власти поново су показале не-
мар и кршење законских норми. СНС је 
прикупила велики број потписа грађа-
на и петицију за смањење цена вртића 
предала локалној власти.

Тражимо ниже цене 
у обдаништима

На конференцији за штампу,  ГО 
СНС тражио је од локалне  власти 

да обезбеди  деци у Крагујевцу услове 
за здрав живот, рекреацију, бављење 
спортом, да реконструише постојеће 
фискултурне сале и терене, и изгради 
нове. Ове године школска такмичења 
неће бити одржана, јер за њих градска 
власт нема новца. Од 250 милиона ди-
нара годишње опредељених за спорт, 

три милиона динара издваја се за раз-
вој школског спорта, што је мање од 
плате једног професионалног ватер-
полисте или кошаркаша. Градској вла-
сти важније је да задовољи потребе 
приватних клубова, а на штету школа-
раца. Наиме, новац који се издваја за 
десетомесечно функционисање ватер-
поло клуба „Раднички“ довољан је за 
изградњу једне фискултурне сале.

Подршка особама са инвалидитетом

Градска власт поразила своје будуће спортисте

1.

Конференција за новинаре Ивице Миљковића, председника 
Савета за спорт ГО СНС Крагујевац

Градска кућа
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Брига о грађанима
МО СНС Палилула, Савет за националне мањине ГО, у 

сарадњи са НВО „Стабло’’, организовао је хуманитарну 
акцију „Огрев за најсиромашније“, током које су најугро-
женијим грађанима додељени огрев и пакети са храном и 
средствима за хигијену. Акцијом су обухваћене МЗ Стара 
радничка колонија и МЗ Палилула, са жељом да се сли-
чне активности прошире на остале делове града. Савет за 
информисање ГО СНС, у сарадњи са Удружењем дијабе-
тичара, донирао је суграђанки апарат за мерење шећера 
у крви са тракама. Нови Савет МЗ Станово, сачињен већи-
ном од људи које је на недавним изборима подржала СНС, 
у сарадњи са Домом здравља, организовао је бесплатно 
мерење притиска и шећера у крви, као и саветовалиште 
за све грађане који имају проблема са кардиоваскуларним 
болестима и дијабетесом. СНС у Крагујевцу организује 
бесплатне курсеве eнглеског и немачког језика за чланове 
Странке, али и за заинтересоване грађане који нису наши 
чланови.

Представљамо      ШУМАДИЈСкИ ОкрУГ

СНС је на власти 
у општинама 
Аранђеловац, 
рача и кнић

Асфалтирање у Шумарицама
На иницијативу Савета МЗ Шумарице, чије чланове је на 

недавним изборима подржала СНС, пресвучене су улице 
Поскуричког пута и Војвођанских бригада. У насељу Шу-
марице уређене су улице Ели Финција, Драгојла Дудића, 
Шумаричке, Фрања Брице, Деспота Угљеше.

Обележена слава
ГО СНС обележио је своју крсну славу, 

Свету Петку. У Саборном храму, уз чланове и 
пријатеље странке, пресечен је колач, а колачар је 
био Војислав Лазовић. У просторијама ГО приређен 
је пригодан коктел, коме су присуствовали, поред 
чланова и пријатеља Странке, представници других 
политичких партија и удружења.

ГО СНС Крагујевац основао је Одбор за саобраћај и ор-
ганизовао прву трибину под називом „Буди савестан учес-
ник у саобраћају, спаси себи и другоме живот“, а путем 
конференције позвали смо градску управу да Крагујевча-
нима обезбеди квалитетније саобраћајнице. Указали смо 
на проблем непрописних аутобуских стајалишта, необез-
беђених зона, посебно поред школа, непоштовање огра-
ничења брзине и лош квалитет путева.

За безбедност у саобраћају

Савети у акцији
Три стручна савета Градског одбора помаже у раду 

Саветима месних заједница, у којима већину имају 
кандидати које подржава СНС. Савет за информи-
сање оспособљава чланове за сарадњу с медијима, 
Савет за правна питања пружа правну помоћ, а Са-
вет за економију помоћ за реализацију економског 
програма МЗ. Председник Савета за бригу о деци и 
омладини ГО СНС гостовао је у емисији „Изазов“, на 
телевизији канал 9.

Камени мост у центру Крагујевца
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СНС крОЗ СрБИЈУ

Слави се, али 
и вредно ради

ОО СНС Аранђеловац прославио 
је страначку славу Свету Петку. Обе-
лежавању су присуствовали чланови 
СНС, медији, гости из других странака, 
симпатизери и пријатељи. Око 600 чла-
нова и симпатизера било је на прослави 
петогодишњице СНС у комбанк Арени. 
У завршној фази су радови на фабрици 
воде у Аранђеловцу, реконструише се 
главна улица, улаже се у инфраструк-
туру у селима. Дугови за гасификацију 
јавних предузећа отплаћени су до пола, 
а биће настављени сви пројекти које је 
започела претходна власт, а кренуће и 
доста нових. У току је припрема доку-
ментације за репрограм дуга рТВ Шума-
дије и рачун ове телевизије ускоро ће 
бити одблокиран. 

Војни лекар на селу
„Војни лекар на селу” – заједничка 

акција Дома здравља Аранђеловац и 
Војске Србије, одржана је 24. октобра, 
у Буковику, у згради код О.Ш. „Свети 
Сава“. Лекари су бесплатно прегледа-
ли пацијенте, мерили крвни притисак, 
ЕкГ, гликемију, давали савете о здравој 
исхрани. Председник Општине, Бојан 
радовић, и чланови Општинског већа, 
Милосав Милојевић и Ненад Милинић, 
посетили су мештане који су дошли 
да се прегледају, и обишли радове на 
реконструкцији школе и вртића у Буко-
вику. 

Шахисти на припремама 
у Аранђеловцу

Председник Општине, Бојан радовић, и 
председница Спортског савеза Аранђело-
вца, Јелена Сујковић, посетили су мушку 
шаховску репрезентацију Србије, која 
је на припремама у нашем граду, пред 
Европско екипно првенство у Варшави. 
разговарали су са велемајсторима Иваном 
Иванишевићем и Милошем Перуновићем, 
најстаријим репрезентативцем Бранком 
Дамљановићем, селектором Бошком 
Абрамовићем, и најбољим аранђеловач-
ким шахистом Дејаном Пикулом.

Наставак 
„Дечије недеље“

У склопу „Дечије недеље“, челници 
општинске управе посетили су вртић 
„Бубамара“ на колонији, где су се саста-
ли и са брачним паром Никитовић, који 
има седморо деце и очекује још једну 
принову. Деци у вртићу поделили су 
воће и слаткише, а са Никитовићима су 
разговарали о томе како Општина може 
да им помогне.

АрАНЂЕЛОВАЦ

Сајам спорта 
Општина Аранђеловац била је домаћин Сајма спор-

та „Кажи шта тренираш“, који је одржан у великој хали 
Спортско – рекреативног центра Шумадија. Овај сајам 
први пут је организован у Аранђеловцу и окупио је 
представнике спортских клубова са територије општи-
не, који су на засебним штандовима презентовали 
своје спортове. Штандове су имали и Министарство 
омладине и спорта, Спортски савез Србије, Женски ру-
кометни клуб „Књаз Милош“.

радови у пуном јеку
Представници општинске управе, на 

челу са председником Радовићем, обишли 
су радове на асфалтирању деонице од 
800 метара, на путу који спаја Венчане и 
Раниловић. У току су радови у селу Да-
росава, а пут је потпуно асфалтиран код 
сеоског гробља. Пред завршетком су и 
радови на водоинсталацијама у Старом 
Селу, Даросави, Прогореоци, Венчанима.

Сајам запошљавања
У великој сали Дома омладине одржан је Сајам 

запошљавања, који је организовала филијала кра-
гујевац Националне службе за запошљавање. Нова 
радна места понудиле су компаније и предузећа са 
седиштем или представништвом на територији наше 
општине, а велики број кандидата предао им је радне 
биографије.

Алеја Живана 
Сарамандића

Грађани Аранђеловца, пријатељи 
и поштоваоци Живана Сарамандића, 
окупили су се у парку Буковичке Бање 
како би одали почаст и присуствовали 
откривању табле са именом великог 
уметника. Свечаност су организовали 
локална самоуправа, СО Аранђеловац, 
Смотра „Мермер и звуци“ и ЈКП „Зеле-
нило Аранђеловац“, а отворена је Алеја 
Живана Сарамандића - шеталиште у 
парку, од „Фонтане“ до „Сцене“.

О прослави 
Дана државности

Председник Општине Бојан Радовић 
предложио је да се манифестација пово-
дом Дана државности одржи у Орашцу, 
што није био случај у претходних неко-
лико година. Предложио је и да се уведу 
обавезне екскурзије у Орашац и Буко-
вичку Бању, како би ученици, на прави 
начин, сазнали о месту зачетка српске 
државности у 19. веку, и упознали кул-
турна и природна богатства Шумадије.

Дан школе у Венчанима
Поводом обележавања 8. октобра, Дана 

школе „Веља Герасимовић“ у Венчанима, 
организована је приредба, на коју су били 
позвани чланови општинске управе, нас-
тавници, професори и пријатељи. Спорт-
ски савез Аранђеловца поклонио је ђаци-
ма лопте, које су у Аранђеловац стигле на 
дар од Спортског савеза Србије.

Помоћ избеглим 
и расељеним лицима

Председник општине, Бојан Радовић, 
поделио је указе о помоћи за избегла и 
расељена лица. Акција је спроведена у 
сарадњи са Комесаријатом за избеглице 
и миграције РС, на основу раније усвоје-
ног конкурса. Помоћ је добило пет пре-
дузетника, који добијају опрему, као и 
девет пољопривредника, који уз опрему 
добијају и почетни број грла стоке. Ту 
су и средства за два пластеника и други 
облици помоћи, вредни око осам мили-
она динара. До краја године требало би 
да се одржи још један конкурс, вредан 
четири милиона динара.

2.
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        ТОПОЛА
„СНС Информатор“ 
усред вашара

ОО СНС, као и сваке године, узео је 
учешће у Опленачкој берби, традицио-
налном вашару у Тополи, који се у нашој 
општини одржава од 1962. Поставили 
смо штанд у централном делу Топо-
ле, разговарали са грађанима и делили 
„СНС Информатор“. Током трајања ва-
шара, који је окупио око 150.000 људи, 
пришло нам је око 10.000 грађана, који 
су похвалили наш рад и поздравили на-
поре председника Александра Вучића. 

        ЛАПОВО
Потребно постројење за 
прераду отпадних вода

Највећи проблем Лапова је недовољно разграната мрежа фекалне ка-
нализације, јер је покривен само ужи центар. ОО СНС залаже се да се из-
гради главни канализациони колектор и постројење за прераду отпад-
них вода, како би се побољшао квалитет воде. Млади активисти вредно 
раде на сређивању и улепшавању нових просторија ОО СНС. У њих не 
уносе само нови намештај, већ и идеје за бољи живот и лепши изглед 
целог места.

        рАЧА
решавамо горуће 
проблеме

СНС је на власти у коалицији са УрС-
ом и СПС-ом у Општини рача. Трудимо 
се да решавамо горуће проблеме - ви-
соку незапосленост, све мање младих, 
недовољно развијену путну инфра-
структуру. Сеоска домаћинства су 
углавном старачка, баве се пољопри-
вредом, ратарством и сточарством, 
претежно традиционално, због недо-
вољне едукације и одсуства савремене 
агротехнике и механизације. Чланови 
нашег ОО били су на прослави петог 
рођендана СНС у београдској комбанк 
Арени.

    .    кНИЋ
Планови за 
Гружанско језеро

ОО СНС Кнић труди се да помогне су-
грађанима, који веома тешко живе. При-
вреда и пољопривреда су на ниском ни-
воу, села се убрзано гасе, погони некада-
шњих фабрика одавно не раде, а амбијент 
за предузетништво је јако лош. Имамо 
стару и нефункционалну водоводну мре-
жу и путну инфраструктуру, а места су недовољно осветљена. Посебан 
проблем је успорен рад локалне администрације у вези издавања грађе-
винских и других сагласности за градњу и инвестиције. СНС има плано-
ве како да се искористе плодно земљиште, добри климатски услови и 
Гружанско језеро, које има огроман потенцијал, али га је неспособна и 
незаинтересована власт уступила на газдовање Чачку и Јагодини.

        БАТОЧИНА
Борба против 
злоупотреба ДС-а

Драган Биочанин, председник Одбор-
ничке групе СНС у СО Баточина, поднео је 
више кривичних пријава због злоупотребе 
службеног положаја председника Општине 
и председника СО, као и пријава против њих 
Агенцији за борбу против корупције. Аген-
ција је донела решењe о престанку мандата 
једног одборника из редова ДС „по сили за-
кона“ због сукоба интереса, јер је истовреме-
но одборник и председник УО јавног преду-
зећа. Истом одборнику, на основу пријаве, 
уклоњен је нелегално постављен објекат 
за брзу храну. ОО СНС Баточина је, поред 
ширења и омасовљавања странке, акценат 
ставио и на борбу против корупционашког 
понашања председника Општине, Радише 
Милошевића, који је, преко директора јавних 
предузећа и школске установе, без посла ос-
тавио неколико радника, чланова СНС-а. Они 
се сада, судским пресудама, враћају на посао, 
али је без радног места остао просветни ин-
спектор који је пронашао нелегалне радње 
у школама и вртићу. Општинска власт спре-
чава СНС да добије просторије у општинској 
згради, а додељује их странкама које нису 
прешле цензус. Баточина је за време ДС-а ос-
тала без фабрика, које су биле понос региона, 
али и без судске јединице, која је грађанима 
много значила.

3.

5.

6.

7.

4.

Опленачка борба

Активисти из Раче испред београдске Арене
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ИНТЕрВЈУ БрОЈА: Јадранка Јоксимовић

У најновијем извештају Европске комисије похваљен је 
рад скупштинског Одбор за контролу служби безбед-
ности, на чијем челу је Јадранка Јоксимовић, која за „СНС 
Информатор“ каже да је поносна што се, по први пут у 
Извештају ЕК, уместо констатације да је парламентарни 

надзор „остао ограничен“, наводи да је нови парламентарни Одбор 
„проактиван у законодавном процесу, надзору над службама без-
бедности и сарадњи са независним државним органима“. 

- То сматрам конкретним резултатом свог рада, и доприносом 
који сам дала, као посланик Српске напредне странке, напретку Ср-
бије, не само у европским интеграцијама, већ, што мислим да је и 
важније, јачању надзорне институције парламента, што је највиши 
степен демократске и цивилне контроле служби безбедности, али 
и промени перцепције служби безбедности од стране најшире јав-
ности.

Са чиме сте се све суочили на почетку мандата?
- Суочили смо се са значајним ограничењима, која су нам намет-

нули законски прописи и скупштински Пословник. Ипак, то нас није 
спречило да донесемо две одлуке Одбора, које су се показале као 
пресудне за ефикасност рада Одбора: одлуку о одржавању затво-
рених седница када се разматрају тајни подаци, и другу, подједна-
ко важну, коју је у извештају навела и Европска комисија, одлуку 
којом се уређује како Одбор обавља непосредни надзор над радом 
служби безбедности. Овом одлуком предвиђено је да се надзорне 
посете службама безбедности обављају у седишту и ван седишта 
службе. Дефинисано је како се доноси одлука о вршењу надзорне 
посете, који је састав делегације која врши надзорну посету, како 
се сачињава записник... Након доношења ове одлуке, Одбор је ре-
ализовао три надзорне посете, по једну у седишту сваке службе 
безбедности. Интересантно је да је надзор у БИА и ВБА спроведен 
са циљем вршења надзора над спровођењем посебних доказних 
радњи, односно применом посебних поступака и мера - тајни над-
зор комуникација, тајно праћење и снимање, рачунарско претра-
живање података. Током надзорне посете, чланови Одбора, по 
принципу случајног узорка, извршили су надзор над законитошћу 
примене посебних поступака и мера, и установили да су у надзи-
раним случајевима БИА и ВБА поступале у складу са прописаним 
процедурама. Ове надзорне посете биле су историјске, и ово је 
први пут да је један парламентарни одбор извршио непосредни 
надзор над применом посебних поступака и мера за које су службе 
безбедности овлашћене, а сви знамо да управо законитост примене 
ових мера највише занима јавност, јер око тога постоји највећа мис-
терија. Један од основних механизама надзора над радом служби 
безбедности, који је на располагању Одбору, је и надзор над зако-
нитошћу трошења буџетских и других средстава за рад служби. Од-
бор, у претходном периоду, није довољно користио ни овај механи-
зам. Због тога смо се обратили Државној ревизорској институцији, 
и лично сам упутила предлог да се у овој години изврши ревизија 
трошења јавних средстава у једној од служби безбедности, наравно 
у складу са планом рада ДРИ. ДРИ је прихватила нашу иницијативу 
и на седници Одбора, која је недавно одржана, Одбор је разматрао 
Извештај ДРИ о ревизији Годишњег финансијског извештаја БИА 
за 2012. Задовољни смо начином на који је вршена ревизија, која 
је обухватила све сегменте пословања БИА. Нису уочене значај-
није неправилности у пословању БИА, а ми смо, као Одбор, донели 
закључак да БИА треба у што краћем року да примени све препору-
ке ДРИ, и да о примени препорука извести Одбор.

Јачамо надзорну 
улогу парламента

Увек може боље
Колико сте задовољни са ефикасношћу рада овог парла-

ментарног сазива?
- Задовољна сам, али увек може боље. Смета ми неразу-

мевање које људи понекад показују у погледу ефикасности 
рада парламентараца. Јер, агенду рада често диктира Вла-
да, па би отуда критика, ако је има, морала да буде усмере-
на и на нас у парламенту, и на саму Владу. Отуда су стална 
сарадња и комуникација, као и схватање улоге и значаја 
Парламента, као највишег законодавног, контролног и 
репрезентативног тела, пресудне за подизање ефикас-
ности нашег рада. 
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У контроли сам већа 
опозиција од опозиције

Да ли сте задовољни сарадњом са члановима Одбора за кон-
тролу служби безбедности из других странака?

- када сам испред наше странке предложена за председа-
вајућег овог, по много чему специфичног и важног скупштинског 
Одбора, развила се бучна, али краткотрајна полемика о томе 
да би, по стандардима неписаног правила, Одбор требало да 
води посланик из неке од опозиционих странака. Такво правило 
постоји у неким земљама, у некима не, али углавном је пракса 
да председавање припадне највећој парламентарној странци. И 
шта се догодило? Догодило се то да Одбор водим уз пуну пос-
већеност, рад и ентузијазам, који би требало да буду принципи 
свих нас, из Српске напредне странке, без обзира на ком се месту 
налазимо. Ја сам већа опозиција у раду и у надзору рада служби, 
него сами представници опозиције. То је најбољи начин да укљу-
чите све у рад. Могу да се похвалим да, заиста, сви посланици 
опозиције активно и конструктивно доприносе раду Одбора, 
и учествују у надзору над радом служби безбедности, што је 
изузетан квалитет и допринос јачању демократске контроле и 
система уопште.

Захваљујући залагању Одбора, али и Вашем личном залагању, 
надзор над службама безбедности – БИА, ВБА и ВОА је у претход-
ном периоду дала добре резултате у смислу јаче парламентар-
не контроле и тога да су саме агенције препознале значај веће 
транспарентности њиховог рада. Да ли сте задовољни постиг-
нутим?

- Ефикасан парламентарни надзор готово је немогућ без обо-
стране сарадње надлежног Одбора и службе безбедности, која је 
предмет надзора. Одбор је, у претходном периоду, постигао ви-
сок степен сарадње са свим службама безбедности. По први пут у 
историји српског Парламента, Одбор је спровео надзорне посете 
службама безбедности и показао искрену решеност да примени сва 
своја законска овлашћења. Са друге стране, службе безбедности 
су показале спремност да буду предмет парламентарног надзора, 
и да тако покажу да у раду поступају у складу са законским про-
писима. Највећи изазов у остваривању надзора над радом служби 
безбедности је неопходност равнотеже између претњи национал-
ној безбедности и људских права и слобода, уз истовремену неоп-
ходност очувања тајности рада служби безбедности, како се не би 
умањила њихова ефикасност у очувању националне безбедности. 
Управо из ових разлога, иако ограничен Пословником Народне 
скупштине, Одбор је предузео неопходне активности како би на 
сврсисходан, али и безбедан начин могао да остварује своје за-
конске надлежности. Наиме, морате да знате да су у претходном 
периоду извештаји служби безбедности, који носе висок степен 
тајности, разматрани на седницама које су углавном биле отворене 
за јавност. Ако су и затваране, то се чинило накнадно, без примене 
одговарајућих мера за заштиту тајних података. Оваква пракса не 
постоји ни у једној земљи Европске уније, нити у другим демократ-
ским земљама. Иако демократија подразумева висок ниво транспа-
рентности рада државних органа, то не значи да не постоје државне 
тајне и да национални интерес треба подредити транспарентности. 
Истовремено, транспарентност је неопходна, али према органима 
надлежним за спровођење контроле и надзора. Због тога је Одбор, 
на почетку мандата, донео одлуку којом је успоставио нова правила 
рада и прописао да су седнице Одбора, на којима се разматрају до-
кументи који носе ознаку тајности, од почетка затворене за јавност, 
уз примену одговарајућих мера заштите тајних података. Након 
доношења ове одлуке, Одбор је одржао шест седница, на којима 
је разматрао извештаје служби безбедности. Ово је био први пут 
да се извештаји служби разматрају на седницама које су од самог 
почетка затворене, уз примену одговарајућих мера заштите, чиме 
је омогућен адекватан и функционалан рад Одбора, али је исто-
времено омогућено и службама безбедности да несметано износе 
податке о раду. Овакав начин рада показао се као изузетно продук-
тиван. Седницама Одбора присуствовали су директори агенција и 
припадници служби безбедности, а њихови извештаји постали су 
садржајнији и кориснији за чланове Одбора, јер пружају довољан 
увид у активности служби безбедности. Али, и ту још има простора 
за напредак, и тиме ћемо се бавити у будућем периоду. 

У склопу преговора са ЕУ, међу првима су отворена поглавља 
23. и 24, која се односе и на безбедност. Да ли смо спремни за ре-
форму сектора безбедности, и у ком правцу она иде?

- Ја сам више пута указивала да ће управо поглавља 23. и 24. бити 
прва која ће се отворити у преговорима. У претходном периоду, на 
седницама и састанцима са представницима служби безбедности, 
разматрали смо одређене стандарде ЕУ и могуће услове, који ће 
бити постављени пред службе безбедности Републике Србије. Ис-
крено се надам да ће наш преговарачки тим, пре него што прихвати 
одређене услове, када је реч о службама безбедности, доћи пред 
чланове Одбора за контролу служби безбедности, како би се са 
нама консултовао и саслушао и наше мишљење. Пoсебно у светлу 
чињенице да је Одбор конкретно допринео бољој оцени демократ-

ске контроле над сектором безбедности. Подсетићу вас, да када су у 
питању одређена овлашћења и надлежности служби безбедности, 
у ЕУ не постоје обавезујући стандарди, нити уједначена пракса. 
Ипак, пред државе-кандидате постављају се одређени услови и за-
хтева се постизање одређених стандарда. Међутим, преговарање 
не значи само прихватање свих захтева који се пред нас стављају, 
већ подразумева проналажење избалансираног решења, које ће 
бити на обострану корист, и Европске уније, и Републике Србије. 
Због тога сматрам да преговарачки тим, пре него што се обавеже 
на прихватање одређених решења, треба пажљиво да размотри 
интересе националне безбедности Републике Србије, и да саслуша 
ставове и мишљење чланова Одбора за контролу служби безбед-
ности. Када је реч о смањењу, или чак укидању неких овлашћења, 
која службе безбедности у Републици Србији сада имају, мислим да 
би требало сачекати са преузимањем таквих обавеза све док се не 
спроведе темељна реформа полиције, без које полиција неће бити 
у стању да преузме одређене обавезе из садашњих надлежности 
служби безбедности.

Предводили сте делегацију скупштинског Одбора за контро-
лу служби безбедности, током недавне посете Швајцарској. 
Какви су Ваши утисци? Како вам изгледа када упоредите  мето-
де  других земаља са нашим?

- Иако често чујем коментаре да посланици пречесто путују без 
икакве користи за земљу, и троше новац из буџета, морам да нагла-
сим да свака посета и лични контакт са колегама из других земаља 
отвара нове могућности и даје идеје како да унапредите свој рад. 
И, волела бих да нагласим, да ово студијско путовање није плати-
ла Народна скупштина, већ ОЕБС и Женевски центар за контролу 
оружаних снага (DCAF), што је последица добре и динамичне сар-
дње Одбора са овим организацијама. То би требало да буде пу-
токаз и другим одборима да, својим радом и заинтересованошћу, 
смање трошкове Скупштине, а истовремено добију могућност да 
прошире сарадњу и науче нешто ново. Ми смо на тај начин посе-
тили и аустријски парламент, и словеначки, очекујем да ће нам у 
госте доћи колеге из Црне Горе и Републике Српске, а имамо добру 
сарадњу и са још неколико сродних одбора у региону Југоисточ-
не Европе, али и шире. Веома сам задовољна посетом Швајцарској 
и разговорима које смо тамо имали са представницима државних 
органа Швајцарске – и Парламента, Министарства спољних посло-
ва, Министарства одбране, цивилне заштите и спорта и Савезне 
обавештајне службе. Иако се структура парламентарних одбора 
и обавештајно-безбедносни систем Швајцарске знатно разликују 
у односу на Републику Србију, постоје и неке сличности. Наиме, 
када је у питању парламентарни надзор, свака земља има своје по-
себности, које су последица историјских околности и различитих 
модела развоја држава. Када је у питању парламентарни надзор и 
обавештајно-безбедносни сектор, мислим да не постоји формула 
коју можете само преписати и применити, ипак су то системи који 
морају уважавати специфичности сваке појединачне државе, њено 
културно и историјско наслеђе, уз поштовање националних безбед-
носних интереса. У сваком случају, било је изузетно корисно раз-
менити искуства са колегама из Швајцарске, чији су демократско 
уређење, систем, парламентарни рад и обавештајно-безбедносни 
систем, заиста, специфични. Имали смо прилике да се упознамо са 
неким врло ефикасним методама и законским могућностима, које 
би могле да буду примењене и у Србији.
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Увођење привремене управе у Београ-
ду показало је да је Закон о локалној 
самоуправи недоречен. О томе у ком 

сегменту су највећи пропусти, када, и како 
се могу поправити разговарамо са Драга-
ном Стевановићем, државним секретаром у 
Министарству регионалног развоја и локал-
не самоуправе. Он за „СНС Информатор“ 
каже да Закон јесте недоречен и да његове 
слабости нису само у делу који се односи на 
распуштање јединице локалне самоуправе 
и увођење привременог органа. 

- Стекли су се услови да се уради темељ-
на анализа, која би била добра основа за из-
раду новог закона. Раније је било амбиција 
да се увођење привремених мера дефини-
ше подзаконским актом. Међутим, такав 
приступ дао би простор за селективност и 
процедура би могла да се мења од владе до 
владе. Овако, биће много делотворније када 
се дефинише законом који се мења теже 
него уредба. У конкретном случају проблем 
су непрецизирани рокови који би требало 
да обавежу локалне самоуправе и поли-
тичке странке да достављају Министарству 
одређену документацију, због чега процеду-
ра може да траје дуже него што треба. Про-
блем је и флексибилност закона по питању 
увођења привремених мера. Закон каже да 
влада „може“ распустити јединицу локалне 
самоуправе ако се испуне одређени услови. 
Ту морамо да будемо категорични. Или их 
распуштамо или не. То неће само олакшати 
посао Министарству или Влади, већ ће сти-
мулисати биране у општинама и градовима 
да буду одговорнији и посвећенији, и према 
држави, и према грађанима. Нацрт измена 
закона прошао је процедуру јавне расправе, 
али је повучен због ове и других слабости. 
Дефинисаћемо нови Предлог који ће прати-
ти амбицију Владе да мења и консолидује 
систем локалне самоуправе.

Како се може решити проблем, не само 
прекобројне, већ и лоше распоређене и 
лоше организоване администрације, и 
спречити даље расипање државног новца?

- То ће бити мукотрпан и дуготрајан 
процес. Најтеже ће бити променити свест 
одговорних у систему. Неке навике које су 
годинама у Србији не само стицане, него и 
промовисане, које су чак постале део поли-
тичке праксе, биће тешко искоренити. Али, 
није немогуће. За то смо добили мандат и 

то дугујемо и грађанима, и Србији. Про-
блем  који је већи од проблема прекобројне 
администрације је лоша кадровска или об-
разовна структура запослених у државном 
сектору, нарочито на локалу. Последњих 
12 година, нажалост, држава је била, нећу 
рећи једини, али највећи послодавац. Кри-
теријуми су били исључиво политички. 

Шта је резултат такве праксе, и како 
поправити стање? 

- У неким општинама имате по једног 
правника или економисту, у некима не 
можете да нађете архитекту, урбанисту, 
инжењера заштите на раду... И што је нај-
горе, немате аргумент, нити механизам, да 
неког заинтересујете да дође у неразвијену  
општину да тамо ради са факултетском ди-
пломом и адекватним знањем. То је највећи 
проблем администрације у Србији и то ће 
бити највећи изазов за Министарство. Због 
тога је и нови Национални план регионал-
ног развоја, базиран на четири приоритета: 
људи, место, производни и административ-
ни капацитети. Ако успемо да покренемо 
овај концепт, биће другачија слика Србије 
и њене управе, од локалне, до националне. 
Најлакше је отпустити људе. Неке ћемо и 
морати. Али, шта са њима, и шта са онима 
који остају, ако нису компетентни? Овај 
велики проблем мораћемо темељно и кате-
горично да решавамо. Убрзо ћемо пустити 
у процедуру Предлог закона о државним 
службеницима на покрајинском и локал-
ном нивоу, Закон о платама службеника на 
локалном нивоу, као и Стратегију усаврша-
вања службеника у локалним самоуправа-
ма. Усвајањем ових докумената, створићемо 
административни предуслов за унапређење 
локалних капацитета и решавање проблема 
неефикасне и прекобројне администрације.

Да ли су наше локалне самоуправе ажур-
не и довољно едуковане да предлажу ква-
литетне развојне пројекте? 

- Нажалост, немам позитиван одговор, 
нити имам право да генерализујем ствари. 
Постоје озбиљне локалне самоуправе, које 
су поставиле или граде високе стандарде, 
које су способне да препознају развојне 
приоритете, да раде пројектну документа-
цију и траже финансијску подршку. У мањи-
ни су, али, свакако, постоје. Један део још 
увек размишља искључиво политички или 
популистички. По принципу „док трајем 

Спремићемо 
програме до краја 
године

Колико месечно стигне пројека-
та који задовољавају критеријуме 
Министарства и које бисте могли 
издвојити као најбоље?

- Не можете пројекте кандидовати 
месечно. Постоји систем на основу 
којег се они кандидују. Дефинишу се 
програми мера, и у њима критерију-
ми на основу којих јединице лоаклне 
самоуправе кандидују пројекте. 
расписују се временски лимитирани 
конкурси. То би требало да се ради 
на почетку године, како би се у реа-
лизацију ушло већ на пролеће, са по-
четком грађевинске сезоне. Искуство 
из претходних година је лоше и поку-
шавамо да га променимо за 2014. До 
краја године дефинисаћемо програ-
ме, а у њима критеријуме, средства и 
области које ћемо подржавати. Поку-
шаћемо да посао обавимо до краја 
ове године, како бисмо на време 
ушли у поступке јавних набавки, ад-
министративне припреме и окончали 
их до пролећа. То би омогућило да 
се ради целу годину, и да се буџет 
реализује у планираним оквирима. 
Већ сада обилазимо општине и ука-
зујемо на озбиљност коју ће морати 
да покажу у кандидовању пројеката. 
Недостатке нећемо толерисати, без 
обзира какви су, и од кога долазе. То 
ће дати допринос у унапређењу рада 
и подизању стандарда. Не бих да 
посебно помињем било који проје-
кат, али сви ће морати да се налазе 
у стратешким документима, што ће 
бити основни предуслов за њихово 
финансирање.

Тражимо одговорност 
и посвећеност у 
општинама и градовима

ДрАГАН СТЕВАНОВИЋ, државни секретар

трајем, кад ме смене шта ме брига“. Има и 
оних који не раде ништа да не би погреши-
ли. Чинићемо све да се мењамо. Промениће-
мо однос према неуспешнима, изградићемо 
механизме за оне који су неодговорни и ба-
хати, али ћемо, пре свега, кренути у сусрет 
општинама, упознати их са приоритетима, 
оквирима, могућностима. Омогућићемо им 
да буду другачији и успешнији, али ћемо 
и санкционисати оне који то не желе. Не 
због њих, него због Србије. Не можемо да 
сређујемо државу, или да консолидујемо 
јавне финансије тако што ће сав терет пас-
ти на део Владе и на председника странке, 
Александра Вучића. Сви ће, у складу са мо-
гућностима, морати да дају допринос про-
менама у Србији. 



После убедљиве и надполовинске побе-
де Српске напредне странке на избо-
рима за локални парламент у Земуну, 

председник Општине постао је Дејан Матић. 
Функцију је преузео од страначког колеге Бра-
нислава Пространа, чиме је настављен конти-
нуитет напредњачке управе у овој београд-
ској општини. А ефекти домаћинског односа 
према средини у којој се живи и ради виде се 
на сваком кораку – обновљена је обалоутврда, 
уређен је центар, урбанизовани су рубни де-
лови... На питање какав план има за даљи раз-
вој Земуна, Дејан Матић овако одговара: 

- Свестан сам тога колико ми је поверење 
указано и трудићу се да га оправдам. Земун 
има много потенцијала и надам се да ћемо га 
градити и подизати, упркос општој кризи. Ва-
жно је радити на пројектима у области при-
вреде, културе, спорта. Нарочито је важно да 
Општина Земун буде сервис свих становника, 
да има ефикасну и брзу администрацију, која 
ће у најкраћем року одговарати на захтеве и 
потребе грађана. Пред нама је тежак и одго-
воран задатак креирања таквог пословног 
амбијента да инвеститори пожеле да свој но-
вац пласирају управо у нашој општини. 

Раније је било проблема у комуникацији са градским власти-
ма, јер их је предводила Демократска странка. Шта очекујете 
сада, када се ситуација променила? 

- Очекујем, пре свега, изборе за Скупштину града Београда и то 
да СНС победи на тим изборима, као што убедљиво побеђује на 
сваким изборима који се распишу. Србија жели да живи другачије и 
боље, а у Александру Вучићу и Српској напредној странци грађани 
су препознали некога ко жели и може да учини да се крене напред. 
А када победимо на изборима, очекујем да добијемо поштеног и 

Застава Земуна 
на Аконкагви 
Колико Општина има новца за 
улагање у спорт и спортисте? 
- За то мора да се пронађу сред-
ства. Познато је да помажемо 
врхунске спортисте, како би 
остваривали још боље резултате. 
Тако алпиниста ранко Јашовић 
годинама проноси име Земуна, 
освајајући планинске врхове 
широм света. Подржали смо ал-
пинистичку експедицију, која је 
освојила највиши планински врх 
Јужне Америке – Аконкагву, и на 
висини од 6.962 метра развила 
заставу Земуна. Сада помажемо 
ранку да освоји Хималаје, од-
носно врх Ама Даблам, на висини 
од 6.852 метара.

Градоначелник да 
брине о грађанима, 
не о свом џепу

СНС У БЕОГрАДУ

СНС ИНФОРМАТОР 8/2013  |  13

ДЕЈАН МАТИЋ, 
председник Општине Земун

посвећеног градоначелника, који ће се бри-
нути о грађанима, а не о свом џепу и при-
ватним фирмама и комбинацијама. Очекујем 
разумевање, сарадњу и заједничке напоре да 
од Београда и Земуна створимо лепше место 
за живот наше деце. Очекујем да ће проме-
не на челу Београда  допринети развоју свих 
општина и бољој економској клими, што је не-
опходно на путу опоравка, и отвара простор 
за инвестиције и нова запошљавања.

Земун лежи на Дунаву и управо то га чини 
необично лепим и атрактивним. Да ли има-
те планове за развој туризма?

- Више туриста могли бисмо да очекујемо 
када се буде урадио пристан за бродове, а да би 
та идеја заживела, на републичком нивоу мора 
да се регулише статус страних туриста који се 
искрцавају са бродова и желе да неко време 
проведу на копну. Потребно је и да се осмисле 
нови садржаји и да се израде планови, што је 
у надлежности града Београда, да Земунски кеј 
постане уређено купалиште. Борићемо се да 
дођемо до решења, јер грађани воле „земунско 
море”, а туристима су занимљиви Гардошка 
кула, кафанице и дух старог Земуна.

Недавно је Општину Земун посетила 
Њ.Е. Насфика Кроусти, амбасадорка Репу-

блике Кипар у Београду. Да ли сте разговарали о потенцијал-
ним инвестицијама у туризам и привреду?

- Посету је иницирала амбасадорка Кроусти, и то је био њен 
први званични долазак у неку локалну самоуправу. Упознали смо 
је са плановима развоја Земуна, нарочито оснивања нових индус-
тријских зона и развоја туризма. Амбасадорку смо, кроз туристич-
ку шетњу, упознали са културном баштином Земуна и наслеђем 
које сеже до неолита. Показала је велико интересовање, и не ис-
кључујем могућност ближе и конкретније сарадње са овом меди-
теранском земљом. 

Када сте постали председник Општине, обећали сте и већа 
улагања у младе и њихово образовање...

- Наравно, то би требало да буде приоритет сваког од нас. У 
том циљу, недавно сам иницирао састанак са директорима основ-
них школа (у Земуну је активна 21 основна школа), како бисмо се 
упознали и како бисмо видели где су највећи проблеми. Обећали 
смо да ћемо, сходно буџетском оквиру, изаћи у сусрет њиховим 
потребама како би се поправили услови рада, подигао квалитет 
наставе и ниво знања ђака. Потребно је изградити нове зграде, јер 
Земун има све више становника, мора се подизати безбедност, по-
бољшавати саобраћајна сигнализација, боље обележавати пешач-
ки прелази, више ангажовати школски полицајци, и умрежавати 
школски видео надзор у мониторинг центру. Проблема има много, 
али храбро смо кренули у њихово решавање.

Литија на Крстовдан

Са патријархом српским господином Иринејем

Дејан Матић са амбасадорком Кипра, 
Њ.Е. Насфиком Кроусти
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Напредњак Иван Мијаиловић, пре скоро годину 
дана, на предлог Управе за извршење кривичних 
санкција, а решењем министра правде и државне 
управе, дошао је на место управника Васпитно-
поправног дома Крушевац, јединствене институ-

ције на Балкану. То је читав град, који се простире на 25 хек-
тара, а има службу за третман, обезбеђење, обуку и упошља-
вање, здравствену службу и службу општих послова. У њему 
ради 250 радника, који се брину за око 230 штићеника.

- Поверена ми је велика обавеза и указано поверење, не 
само министра правде, Николе Селаковића, и директора Уп-
раве за извршење кривичних санкција, Милана Стевовића, већ 
и Српске напредне странке, чији сам члан од оснивања, што ме 
додатно обавезује. По пријему дужности, захвалио сам се ОО 
СНС у Крушевцу на поверењу и поднео извештај о затеченом 
стању. Недавно сам, у августу, поднео још један извештај - о 
резултатима које смо постигли вршећи власт у ВП Дому Кру-
шевац – каже Мијаиловић на почетку разговора.

По његовим речима, затечено стање било је јако лоше, 
објекти су били запуштени због неодржавања и незаинтере-
сованости раније управе. Систем је већим делом био неор-
ганизован, с недовољном и неажурном пратећом докумен-
тацијом (посебно у Служби обезбеђења). Затечени су и јако 
лоши међуљудски односи, јер је претходна управа заступала 
интересе својих миљеника. Мало се придавало значаја превен-
тивном раду, организација се сводила на адхок активности, 
од проблема до проблема, без трајне поруке. Нерасположење 

СНС У ВПД крУШЕВАЦ

Отворено осам нових павиљона
Шеф делегације Европске уније у републици Србији, 

Мајкл Девенпорт свечано је, 5. новембра, отворио осам 
нових павиљона ВП Дома, површине 5.600 квадрата, 
који располажу са око 250 лежајева.  Изградња је почела 
марта 2011. године, а пројекат, вредан око три милиона 
евра, реализован је донацијом Делегације ЕУ у републици 
Србији. Тим поводом, управа Дома организовала је 
одличан културно-уметнички програм и хуманитарну 
продајну изложбу, а свечаности су присуствовали и 
Данило Николић, државни секретар у Министарству 
правде и државне управе, Милан Стевовић, директор 
Управе за извршење кривичних санкција, и градоначелник 
крушевца, Братислав Гашић.

Током четири године вођења Општине Вождовац, иако 
нисмо имали подршку градске власти, радили смо добро 
и вредно. Уз вашу подршку, са већим општинским  овла-

шћењима, за које смо се борили, у будућности ћемо радити још 
више и боље, каже др Небојша Стефановић, председник Град-
ског одбора Београд СНС.

По његовим речима, безбедност деце је на првом месту, због 
чега ће, до краја школске године, све школе на Вождовцу добити 
видео надзор. Сређују се ограде, улази и капије, поставља се ос-
ветљење, уређују тротоари и чисте терени око школа. Годинама 
уназад, Општина Вождовац тражи подршку Града да би се укло-
ниле све коцкарнице у близини школа, али она је изостала. 

„У току је изградња спортске хале у насељу Зуце, која, са 
изграђеним школским салама у Јајинцима, Белом Потоку и 
Рипњу, испуњава наше обећање да ће деца у свакој школи на 
Вождовцу добити салу за вежбање. У протекле четири године, 
многим школама смо реновирали кровове, свлачионице, тоа-

лете, мокре чворове, а неке су, по први пут, 
добиле зборницу. Санирамо и  реконстру-
ишемо дечија игралишта, изградили смо 
два вртића, уредили два дневна боравка 
за децу са посебним потребама. На више 
од 30 локација уредили смо прилазе згра-
дама. Поставили смо прилазне рампе за 
инвалиде, рукохвате, степенице, бетони-
рали смо прилазе. У овом периоду године 
посвећени смо социјално најугроженијим 
домаћинствима, којима донирамо угаљ и 
дрво за огрев, храну и средства за хигије-

ну“, каже др Стефановић.
Асфалтирано је неколико десетина километара некатегори-

саних путева у подавалским селима, вождовачка Еко патрола 
организује стално чишћење и одржавање јавних зелених повр-
шина, уклањање дивљих депонија, отпада и жбуња. У црквеној 
порти уређене су стазе и прилази, и постављене клупе. Пред-
вођени председником Републике, Томиславом Николићем, 
више десетина напредњака са Вождовца учествовало је у ак-
цији добровољног давања крви. 

„Општина Вождовац је, у знак добре сарадње, Полицијској 
станици Вождовац поклонила три скутера, који ће повећати ефи-
касност у раду, а са тим и безбедност грађана. У бројним култур-
но-образовним манифестацијама, грађани су имали прилику да 
се упознају са обичајима пријатељских земаља. У гостима су нам 
били Словаци, Руси, Израелци, Кубанци, Мађари, Јапанци, Бу-
гари, Кинези, Чилеанци...“, наглашава др Стефановић, и позива 
грађане да на изборима 15. децембра дају подршку најбољима, 
људима који су, у претходне четири године, показали колико се 
брину за квалитетнији живот сваког Вождовчанина.

У СУСрЕТ ИЗБОрИМА

радићемо још вредније 
за Вождовчане

Штићеници Дома радили су заједно са мајсторима

Општина Вождовац 
поклонила је три скутера 
Полицијској управи
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Ново лице Сивог дома

66 година рада ВП Дома
ВПД у крушевцу основан је 11.06.1947. 

и ради у саставу Министарства правде и 
државне управе, под контролом Управе за 
извршење кривичних санкција. У њему се 
спроводи васпитна мера упућивање у ВПД, 
по основу правоснажних пресуда надлеж-
них судова, а према малолетним изврши-
оцима, који су кривична дела извршили са 
14 до 16 година, изузетно до 18 година, 
ако суд такву меру сматра сврсисходном. 
Васпитна мера не може трајати краће од 
шест месеци, нити дуже од  четири године, 
а у Дому су штићеници од 14  до 23 године. 
Алармантно је што је, у последњих десетак 
година, структура кривичних дела све тежа, 
и са елементима насиља. У Дому је двадесе-
так штићеника због кривичног дела убист-
ва, седамдесетак због имовинских деликата 
разбојништва и тешких крађа.

- У рад Дома увели 
смо нове активности 
– на Божић је унет 
бадњак, свако добија 
поклон за рођендан, 
прославили смо  
Светог Саву, 
40 штићеника 
ишло је на наградни 
излет на Јастребац,
организовали смо 
представе у којима 
су за њих глумили 
вршњаци из Крушевца, 
Београда и Белгије, 
као и концерте 
и изложбе радова 
(Иван Мијаиловић)

и незадовољство међу штићеницима било је 
очигледно. 

- Зграде нису кречене више од десет годи-
на,  сем нових павиљона, који су изграђени 
донацијом ЕУ, ништа није обновљено више од 
деценије. Нови павиљони нису били усељени, 
иако им је истицала гаранција. Служба обуке 
и упошљавања, пре само седам година, пре-
рађивала је, у својим погонима, више од 52 
тоне месинга, а када сам преузео дужност 
свега четири тоне. У хали сам затекао маши-
ну за ливење обојених метала под притиском, 
добијену пре седам година, вредну више сто-
тина хиљада евра, која никада није почела да 
ради, коју је НН лице успело да поквари. На 
економији је пре само седам година било 17 
крава, а крајем 2012. ниједна. Ангажовао сам 
сва расположива средства како би се побољ-
шала организација и професионални однос са 
штићеницима, решили нарушени међуљудски 
односи, и Дом почео ефикасније да ради – на-
води Мијаиловић.

Ангажовањем пријатеља, углавном чланова 
или симпатизера СНС, Дом је ускоро постао 
градилиште. Захваљујући прилозима и рад-
ном ангажовању, о чему је сачињено и 38 
уговора о донацијама, вредних око четири 
милиона динара, за само неколико месеци си-
туација је преокренута. Очишћено је око хек-
тар ураслог шута и ограђено је двориште иза 
производне хале, поред магистралног пута, 
ругло целог града. Изграђен је терен за вели-
ки фудбал, посађена трава, постављени голо-
ви, уређене бине у амфитеатру, реновирано 
је око 400 квадрата стазе бехатон плочама, 
сређена је стаза поред школе. Реновиране су 
две фонтане, замењени су гелендери, поста-
вљене плочице и комплетно сређена управна 
зграда. Уређене су пријемница, матична служ-
ба, кантина, бифе, канцеларије у затвореном 
одељењу. Поправљено је око 200 шахти, по-
сађено зеленило, офарбане бандере и лампе, 
реновиране клупе, столови за стони тенис, 

жардињере. Уређено је затворено одељење, 
пуштене су у рад машине за ливење обојених 
метала под притиском, изграђена је кантина 
за исхрану радника.

- Намеравамо да израдимо дренажу на под-
ручју целог Дома, реновирамо пријемно и от-
ворено одељење, кухињу и мензу. Планирамо 
изградњу Центра за лечење и рехабилита-
цију штићеника са психичким и поремећаји-
ма везаним за болести зависности. У раду са 
штићеницима увели смо активности које се 
до сада нису спроводиле, а на које су они од-
лично реаговали – на Божић је унет бадњак, 
подељени су пакетићи за Божић и Васкрс, 
сваком малолетнику за рођендан даје се по-
клон, организована је прослава  Светог Саве, 
којој су присуствовали званичници Града, 
40 штићеника ишло је на наградни излет на 
Јастребац, за остале је организован посебан 
ручак. Организовали смо представе у којима 
су за њих глумили вршњаци из Крушевца, Бе-
ограда и Белгије, као и концерте и изложбе 
њихових радова. Почела је да ради кантина 
за раднике, а регистроваћемо фудбалски и 
бокс клуб – наглашава Мијаиловић.

По његовим речима, Дом има јако добру са-
радњу са јавним установама и предузећима, 
Градском управом Крушевца, посебно са гра-
доначелником Братиславом Гашићем.

- Посебно сам поносан на извештаје и ко-
ментаре судија виших судова, виших јавних 
тужилаштава, центара за социјални рад и 
невладиних организација, који службено по-
сећују наш Дом, и истичу да је стање више 
него добро – закључује Мијаиловић.

Резултати вредног рада и упорности: Фудбалско игралиште, уместо 
пољане зарасле у коров

Уклањање грања и чишћење парка
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8. Алексинац
За боље информисање грађана

Један од многобројних донатора, Дра-
ган Ивановић, уз помоћ ЈП „Комуналне 
услуге’’ и „ПЗП’’, финансира и уређује 
прилаз Дому здравља. Др Драган Стамен-
ковић, који ће водити ову институцију, 
каже да је адаптација просторија и око-

лине зграде приоритет и истиче добру 
сарадњу са локалном самоуправом, која 
је издвојила 1,3 милиона динара. Пред-
седник општине, Ненад Станковић, иначе 
председник ОО СНС у Алексинцу, обећао 
је значајну подршку, зарад побољшања 
квалитета услуга које се пружају грађани-
ма. Јавно предузеће ЈНИРТВП „Реч радни-
ка“, које чине АЛТ канал и АЛТ радио, од 
августа 2012. води напредњак Далибор 
Радичевић. За кратко време повећана је 
сопствена продукција, уз велику подршку 
локалне самоуправе купљена је и опрема 
за снимање и монтажу, као и аутомобил. 
Проблем са покривеношћу сигналом ре-
шаваће се у скоријој будућности.

9. Блаце
Актив жена

Формирали смо Актив жена ОО СНС 
Блаце 10. октобра, а за чију председницу 

је изабрана Даниела Вељковић, лекар у 
ДЗ Прокупље. После уводне речи Зорана 
Јозића, председника ОО, реализована је 
кратка радионица на којој су жене одго-
варале на питања који су циљеви и прио-
ритети Актива жена. 

10. Бујановац
Основан Савет за здравство

На обележавање пет година Странке, 
из Бујановца су дошла 54 члана, славу смо 
прославили у страначким просторијама, а 
колач резали у цркви Света Петка у селу 
Раковцу. Одржали смо конститутивни са-
станак Савета за здравство ОО, и за пред-
седника изабрали др Ненада Зафировића, 
а за секретара Бранислава Филиповића.

11. Бачка Паланка
Обнова игралишта

Деца из Сутјеске и других улица у Бло-
ку иза „Електровојводине“ добила су 
битку за довођење у ред свог игралишта, 
захваљујући Милану Чавићу, председни-
ку Омладине СНС у Бачкој Паланци, који 
је чуо како се ученици жале новинари-
ма. Чавић је упутио захтев председнику 
Општине да помогне деци. Александар 
Ђедовац се одазвао и ускоро је, уз помоћ 
омладине СНС, обновљено игралиште, 
поправљене су клупе, купљен је нови кош. 
Очекује се да ДОО „Чегар“ осветли иг-
ралиште и да га полиција ноћу обилази, 
како би се зауставили вандали који ломе 
мобилијар. Благословом епископа бачког 
др Иринеја, почела је реконструкција Све-

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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Уређење прилаза 
Дому здравља

Почела је реконструкција 
светојованског храма

Свечана прослава у Бујановцу
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ПрЕДСЕДНИк рЕПУБЛИкЕ СрБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИкОЛИЋ

Председник Томислав Николић са 
Владимиром Путином, председником Руске 

Федерације, приликом посете Москви

„Дођите у Србију. Нека вам наше 
пријатељство и моја реч буду гарант 
за ваше сигурно пословање у Србији. 
Ми ћемо, са наше стране, учинити све 
да се у Србији осећате добро и да ваше 
инвестиције буду сигурне и успешне“. 
(Томислав Николић)

Прeдсeдник Никoлић пoлoжио је вeнaц нa Спомен-гробљу oслoбoдиoцимa Бeoгрaдa, 
поводом 69 година од ослобођења Београда у Другом светском рату

„Да није било вас, у Србији се не би рађала деца, а рађају се честита и 
поносна деца Србије, која вас никад неће заборавити“, записао је 

Томислав Николић у спомен-књизи Гробља ослободилаца Београда.

тојованског храма. Асфалтом је пресвуче-
но мноштво улица, мрачни делови града 
су осветљени, поправља се водоводна и 
канализациона мрежа. Кордунашка улица 
добија фекалну канализацију, постављају 
се водоводне цеви у улици Живојина Ми-
шића, а до краја грађевинске сезоне и у 
улици Бранка Радичевића. Возни парк ЈКП 
„Комуналпројект“ богатији је за зглобни 
трактор, који ће, уз помоћ прикључних 
машина, лети косити траву, а зими чис-
тити снег. Стигао је и нови камион са-
моподизач, а до краја године планирана 
је набавка три нова пик-апа за Фабрику 
воде, Службу транспорта и одржавања и 
Службу за теренске послове. 

12. Горњи Милановац
Хероји 1914. у Прањанима

Највећи део филма „Хероји 1914.“снимљен 
је у околини Прањана. Председница СО 
Горњи Милановац, Јадранка Достанић 
(СНС), помогла је снимање прикупљањем 
150.000 динара донација од привредни-
ка, ангажовањем мини-буса и изнајмљи-
вањем агрегата. Завршен је Међународни 
фестивал кратког филма у нашем граду, и 
расписан је конкурс за 12. Међународно 
бијенале уметности минијатуре. Директор 
Културног центра, Драган Арсић (СНС), 
један је од оснивача, са још 14 европских 
земаља, Међународне мреже филмског 

стваралаштва. На Светски дан борбе про-
тив сиромаштва, Црвени крст и Центар 
за социјални рад организовали су дона-
торски ручак и прикупљање средстава за 
ланч пакете намењене најугроженијим су-
грађанима, који нису корисници народне 
кухиње. Председница СО, Јадранка Дос-
танић, предложила је да одборници СО 
одвоје за ту сврху део месечног паушала. 
Завршена је изградња кишне канализа-
ције, а асфалтирање је у току. Уз залагање 
ЈП за изградњу Општине, чији је директор 
Божидар Вучетић (СНС), и члана Општин-
ског већа задуженог за инфраструктуру, 
од Путева Србије обезбеђено је 40 мили-
она динара за асфалтирање главне улице.

13. Бор
Уређење школе

Активисти ОО СНС Бор обезбедили су 
три нова лед рефлектора, а финансирали 
су оспособљавање преосталог осветљења 
у О.Ш. „3. октобар“ у Бору. Договорена 
је и акција фарбања целокупне металне 
ограде око школе.

14. Чачак
ЈкП „Грејање“ без дугова

Повереништво ГО СНС обележило је 
крсну славу, Свету Петку. Домаћин славе 
био је Раденко Лечић, повереник МО Брес-
ница. Председник Народне скупштине, 
др Небојша Стефановић, присуствовао је 

освећењу храма Светог кнеза Лазара, на 
брду Љубићу. Чин освећења, на месту на 
коме се 1815. одиграла чувена битка Дру-
гог српског устанка, обавили су патријарх 
српски господин Иринеј, уз саслужење 
епископа Јована и Теодосија. Освећењу 
су присуствовали повереник ГО СНС и на-
родни посланик, др Александар Радојевић, 
министар Велимир Илић, народни посла-
ници, представници јавног и културног 
живота. ЈКП за грејање, на чијем челу је на-
предњак мр Петар Домановић, први пут, у 
последњих осам година, на почетку грејне 
сезоне нема дуговања према „Србијагасу“. 
У насељу Младост, у МЗ Палилула, посађе-
но је 12 садница, углавном четинара. 

Освећење храма кнеза Лазара на Љубићу
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15. Ивањица
Праведнија расподела новца

Завршено је асфалтирање крака улице 
Друге Пролетерске, у насељу Луг. У оквиру 
Дечије недеље, Општина је организовала 
пријем за породице које су од октобра 2012. 
до октобра 2013. добиле четврто, односно 
треће дете. Председница СО Ивањица, Не-
венка Милошевић, уручила им је 39 паке-
тића. У насељу Грабовица реконструисана 
је капела на гробљу, захваљујући подршци 
заменика председника Општине, Раца Се-
кулића. Ради се на реконструкцији трото-
ара, у првој фази у улици Миће Матовића, 
а у другој од Индустрије тепиха до насеља 
Грабовица. Ускоро би требало да буде 
одобрена изградња тротоара у насељу 
Лучка Река и постављање расвете на делу 
пута Ивањица–Гуча. Завршени су радови 
на некатегорисаном путу у МЗ Кушићи. У 
току је реконструкција путева у МЗ При-
дворица, Ивањица, Прилике и Братљево. 
Општинско руководство разговарало је са 
представницима МЗ, Центра за социјални 
рад, Дома здравља, овдашњих предузећа, 
установа и удружења поводом израде со-
цијалних карата пре усвајања буџета, како 
би средства била праведније распоређена.

16. кладово
Спремни за изборе

Спроводимо завршне припреме за из-
боре за Савете МЗ, који су у општини Кла-
дово заказани за 10. новембар. Сви наши 
МО предали су изборне листе, редовно 
обилазимо све наше МЗ и разговарамо 
са мештанима о актуелним проблемима, 
проналазећи заједничка решења. 

17. Јагодина
Бољи рад савета за здравство у По-
морављу

У просторијама ГО СНС одржан је други 
састанак Савета за здравство Поморав-
ског округа, којем су присуствовали проф. 
др Берислав Векић, помоћник министра 
здравља, др Антонио Димитровски, др 
Саша Јаћовић, Никола Дашић, као и пред-
седници и повереници свих ОО Поморав-
ског округа, и председници свих савета за 
здравство. Домаћин скупа је био Небојша 
Татомир, повереник ГО СНС Јагодина. 
Тема састанка је била организација рада 
савета за здравство на локалу. Зоран 
Ивић, некадашњи селектор женске реп-
резентације СЦГ, а затим и дугогодишњи 
члан стручног штаба мушке рукометне 
репрезентације Србије, постао је члан 
СНС у Јагодини. У последња четири месе-
ца, приступио нам је велик број стручних 
и висококвалификованих људи. 

18. клина
Деца Јужнобачког округа деци киМ

Начелник Јужнобачког управног ок-
руга, Зоран Милошевић, организовао је 
помоћ деци са КиМ, под слоганом „Деца 

Јужнобачког округа деци КиМ“. Подеље-
но је 1.137 пакетића у сва четри округа 
јужно од Ибра - у Пећком, Призренском, 
Косовском и Косовско-поморавском.

19. ковачица
Ухапшен председник Општине

Амбасадор Републике Словачке у Ср-
бији, Јан Варшо, приликом посете Галерији 
наивне уметности у Ковачици, срео се са 
Зораном Савановим, председником ОО 
СНС Ковачица. Зузана Холубек, наивни 
сликар из Ковачице, члан СНС, поднела 
је захтев за чланство у Галерији наивних 
сликара, а безрезервно су је порджали 
чланови ОО СНС Ковачица и напредњачки 
одборници из Црепаје. Формирали смо веб 
сајт ОО СНС Ковачица snskovacica.com. 
Председник Општине, Мирослав Кришан, 
из редова ДС, ухапшен је 29.октобра, зајед-
но са бившим директором „Војводинапу-
та“, Миливојем Дурковићем, и Владаном 
Видићем, под сумњом да су, приликом из-
градње путева, оштетили буџет за 80 ми-
лиона динара. Тим поводом, ОО СНС из-
дао је саопштење у којем подржава борбу 
против корупције и криминала. Покренули 
смо иницијативу за изградњу водостанице 
Идвор, и повезивање овог водосистема са 
фабриком воде у Опову.

20. краљево
Помоћ из Фонда за развој пољопри-
вреде

Фонд за развој пољопривреде, којим ру-
ководи напредњак Драган Чорбић, распи-
сао је конкурс за расподелу подстицајних 
средстава. За десет носилаца пољопри-
вредних газдинстава већ су подељени 
уговори за расподелу од по два милиона 
динара, а очекује се за још 11 домаћинста-
ва. Фонд је расписао још један конкурс, а 
до новембра ће се регресирати и трошко-
ви осигурања и вештачког осемењавања. 
Из градског буџета издвојено је десет 
милиона динара за коришћење субвенци-
онисаних кредита код пословних банака. 
„СНС је за пет година стекла највећи уг-

лед од свих политичких партија у земљи, а 
Србија, захваљујући њој, има бољу међу-
народну, правну и политичку позицију“, 
рекла је Маја Даниловић, шефица Одбор-

ничке групе СНС у СГ Краљева, гостујући 
у емисији РТ Краљево, посвећеној петого-
дишњици СНС. Конвенцији у Арени при-
суствовало је око 700 Краљевчана.

21. кула
курс социјалних вештина

Државни секретар за спорт, Предраг 
Перуничић, примио је Александра Арбу-
тину и Душана Дринића, чланове СНС, 
које је предводио члан СНС и председ-
ник МО Сивац, Ђорђо Перуничић. Они су 
на Светском првенству у пауерлифтингу 
у Мађарској, освојили златне медаље. 
Арбутина, члан боди-билдинг и фитнес 
клуба „Хајдук Титан“ из Куле, освојио је 
златне медаље у бенч пресу, са опремом 
и без опреме, а Дринић у бенч пресу. Кан-
целарија за младе Општине Кула, чији је 
координатор Јелена Милићевић, и Народ-
на библиотека Кула, у оквиру пројекта 
„Библиотека за ново доба”, организовали 
су курс социјалних вештина за младе без 
посла. Први део курса односио се на по-
словни интервју, а други на комуникацијс-
ке вештине. Делегација кулске општине 
је, и ове године, на позив Ференца Терека, 
градоначелника Калоче, присуствовала 
традиционалним Данима паприке, у овом 
мађарском граду. 

22. Лесковац
Почасни грађанин 

Вицепремијер Александар Вучић 
постао је 11. октобра, на Дан града, по-
часни грађанин Лесковца. Признање 
лесковачке СГ, стигло је за посвећеност 
изградњи и функционисању институција 
државног система РС и допринос развоју 
Града. Градоначелник Лесковца, др Го-
ран Цветановић, нагласио је да је ГО СНС 
предложио Вучића за ово признање, јер 
само он даје наду и може помоћи Србији, 
и Лесковцу, око привлачења инвестиција 
и економског развоја. Вучић је нагласио 
да признање није тражио, ни очекивао, 
али да га са задовољством прихвата као 
одраз поштовања за оно што чини за на-
предак Србије. Нагласио је да ће Леско-
вац сматрати својим другим градом, и да 
је подједнак развој целе земље приоритет 
Владе, и њега лично. 

Малишани из Клине
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23. Смедерево
Нових 1.500 радних места

„ПКЦ групa“ из Финске отвориће фабри-
ку за производњу кабловских система, која 
ће у наредне три године упослити 1.500 
радника. Тим поводом потписан је Мемо-
рандум о разумевању, између РС, Града 
и представника компаније. У име Владе, 
потписао га је први потпредседник Алек-

сандар Вучић, у име Града, градоначелни-
ца др Јасна Аврамовић, а у име ПКЦ ком-
паније, Јуха Торниаинен. Градоначелница 
Аврамовић, и руководилац Сектора за Ев-
ропу, Блиски исток и Азију, Министарства 
за економску сарадњу и развој Немачке, 
Ута Белхоф, положили су у Шалинцу ка-
мен темељац за изградњу фабрике воде за 
пиће, која ће снабдевати моравски крај. За 
побољшање водоснабдевања Немачка је 
издвојила 7,1 милиона евра, од тога више 
од половине као донацију. Ове мере део су 
обухватнијег програма, вредног више од 
88 милиона евра, у коме учествује 13 гра-
дова из Србије, а пројекте спроводи развој-
на банка КfW. Специјални известилац УН 
за људска права интерно расељених лица, 
Чалок Бејани, у пратњи градоначелнице, 
обишао је колективни центар у Радинцу и 
посетио породице на Ковачићеву и Радин-
цу. Градско веће одобрило је Центру за со-
цијални рад више од два милиона динара 
за куповину школског прибора за ученике 
из породица које су корисници социјал-
не помоћи. Два пута је одржана седница 
Градског штаба за ванредне ситуације 
како би се службе што боље припремиле за 
зиму. На међународном фестивалу поезије 
„Смедеревска песничка јесен“, најпрес-
тижнију награду, „Златни кључ Смедере-
ва“, добио је кинески песник Џао Лихонгу. 
Одржан је Куп јадранско-подунавских зе-
маља у спортском риболову, а покровитељ 
такмичења био је Град. Градоначелница је 
организовала пријем за представнике Ми-

нистарства омладине и спорта - Предрага 
Перуничића, Александра Шоштара, Влади-
мира Батеза и Јасминка Поздерца, који су 
у Смедереву промовисали пројекат „Шта 
тренираш“.

24. Лозница
Едукација младих

На иницијативу Јелене Милошевић, ко-
ординатора Интернет тима СНС ГО Лоз-
ница, организована је едукација чланова 
Интернет тима, на тему функционисања 
републичког и градског парламента и јав-
них предузећа. Предавач је била Мирос-
лава Пејица, одборник ГО СНС Лозница. 
Наредна едукација је о односу с медијима, 
а предавач је Мирјана Пејак. Унија жена 
ГО СНС Лозница први пут је организовала 
Дане зимнице, и показала како лако и је-
фтино може да се припрема здрава храна. 
ГО Лозница формирао је Савет за борбу 
против кoрупције и криминала.

25. Ниш
Живети зелено

Одбојкашки клуб Ниш почео је да оства-
рује резултате, откако су функционери 
СНС дошли на његово чело. Партнерским 
пројектом „Живети зелено“, са бугарском 
општином Ихтиман, нишка Општина Па-
лилула, коју води напредњак Бобан Џунић, 
почела је са активностима у циљу развоја 
екологије и заштите животне средине у ре-
гиону. Подршка ЕУ-ИПА фонда је 162.671 
евра. Потписали смо и уговор за пројекат 
„Успех“, у оквиру програма суседске са-
радње, за јачање одрживог развоја погра-
ничних региона, кроз спорт и унапређење 
сарадње у области омладинских, социјал-
них и образовних питања. Општина је ор-
ганизовала Палилулско вече, Караоке фест 
за основце и подржала одржавање излож-
бе „Ренесанса Византије”, као и Међуна-
родну смотру еколошког и археолошког 
филма „Екополис фест”. Од 14. јула 2012. 
до 08.10.2013, на име путних трошкова у 
земљи и иностранству, набавке канцела-
ријског материјала, репрезентације, адми-
нистративних услуга, одржавања и горива 
за возила, уштедели смо скоро 10 милиона 
динара. У циљу борбе против криминала и 
корупције поднете су две кривичне прија-
ве у вези са злоупотребама у јавним набав-
кама.

26. Нова Варош 
Спортски реквизити за основце

Државни секретар Предраг Перуничић 
уручио је реквизите за вежбање школи 
„Живко Љујић“, у Новој Вароши, у окви-
ру  пројекта „Спорт у школе“. Програм је 
бесплатан и финансијски не оптерећује ни 
родитеље, ни школе. Перуничић се састао 
и са општинским руководством и разгова-
рао о унапређењу спортске инфраструк-
туре у нововарошком крају.

27. кучево
Уређење корита Пека

Асфалтирана је по једна улица у на-
сељима Мала и Велика Бресница, у 
Раброву се санирају путеви. У Центру за 
социјални рад реновирају се просторије, 
уводи се савремена архива и централно 
грејање. Реновирана је учионица у шко-
ли у насељу Волуја, саниране су дивље 
депоније у Кучеву и Волуји. У организа-
цији Групе грађана ,,Млади’’, у сарадњи са 
Центром за културу „Вељко Дугошевић’’, 
ПУ ,,Лане’’ и О.Ш. ,,Угрин Бранковић“, 
одржане су Хомољске такмичарске игре. 
У сарадњи са ЈП „Србијаводе“, Општина 
је продубила корито Пека и уредила оба-
ле да би се спречиле поплаве. Одржан је 
састанак представника ТО Општине Ку-
чево и ТО Србије, како би се побољшала 
туристичка понуда овог краја. Познати 
алпиниста Бобан Стокић осваја највише 
врхове света и промовише Србију и Куче-
во. Поводом Дечје недеље, заменик пред-
седника Општине, Новица Јаношевић, 
обишао је ПУ „Лане“.

28. Неготин
Обилазимо грађане

У сусрет  локалним изборима у Општи-
ни Неготин, активисти ОО СНС обилазе 
грађане од врата до врата, упознајући их 
са радом Странке и политиком коју води 
Александар Вучић. Подељени су и „СНС 
Информатори“. У претходна два месеца 
обишли смо грађане у Неготину, а у ок-
тобру мештане свих околних села у Опш-
тини. Учланили смо 900 нових чланова.  

29. Зрењанин
Јефтиније паркирање

Директор ЈКП „Пијаце и паркинзи“, 
Илија Мандић (СНС), кориговао је цену 
паркирања и омогућио грађанима да се са 
универзалном дневном картом могу пар-
кирати у свим зонама. Увођењем видео-
паука, у сарадњи са ПУ Зрењанин, олак-
шано је одржавање реда у саобраћају. 
Реконструкције су обављене на свим пија-
цама, као и санација рупа на коловозима. 
У организацији атлетског клуба „Банат“ и 
школице спорта „Ивана Шпановић“, одр-
жан је спортски дан, који је окупио више 
од 200 малишана из Новог Сада, Суботи-
це, Панчева и Зрењанина. Организацију 
су помогли Град и Канцеларија за младе 
Зрењанина. Савремена галерија имала је 
значајније манифестације: скуп „Слика 
2013“, у Уметничкој колонији Ечка, 10. 
бијенале акварела, и изложбу „34. сусрет 
акварелиста“. Од 28. септембра, сваке су-
боте, ради бесплатна ликовна радионица 
за малишане. 

30. Тител
Улагање у децу и образовање

Општина Тител финансирала је уградњу 
централног грејања у ПУ у Мошорину. 

Финска улагања у Смедерево: 
Јуха Торнијајнен, др Јасна Аврамовић 

и Александар Вучић

Дани зимнице у Лозници Ниш
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Реновиран је кров школе у Вилову, као 
и школа у Гардиновцима, игралиште ФК 
„Милетић“ из Мошорина, спортска сала 
школе у Тителу, а изграђен је и спортски 
терен у дворишту О.Ш. „Исидора Секу-
лић“, у Шајкашу. Поводом Дечје недеље, 
ученици О.Ш. „Светозар Милетић“ и ма-
лишани ПУ „Плави чуперак“ посетили су 
Општину Тител, где су разговарали са 
замеником председника Општине, Ма-
ринком Тривуновићем, и председником 
СО, Гојком Костићем. Тривуновић је, у 
име Општине, свакој образовној установи 
поклонио ЦД плејер, а школи „Светозар 
Милетић” Орфов инструментаријум.

31. Прибој
Оштре мере штедње

Радници прибојског ФАП-а, који су бло-
кирали пругу Београд-Бар, постигли су до-
говор са Владом Србије, после разговора 
са првим потпредседником, Александром 
Вучићем. Вучић је на састанак дошао са 
економским саветником, Синишом Малим, 
саветником Јоргом Хаскенсом, и једним од 
директора „Мерцедеса”. Државни секретар 
Предраг Перуничић уручио је прибојским 
ђацима риквизите за вежбање, а затим 
обишао радове на Омладинском центру, 
који ће бити адаптиран, делом и сред-
ствима Министарства омладине и спорта. 
Председник Општине, Лазар Рвовић, до-
нео је одлуку да се за 20 одсто смањују 
плате функционерима и да се укида пра-
во на коришћење угоститељских услуга и 
репрезентације на терет општинског буџе-
та. Рад комисија организоваће се у радно 
време и без накнаде за запослене, а обус-
тавља се и накнада за прековремени рад. 
Рационализоваће се службена путовања, а 
на семинаре ће се ићи само кад организа-
тор сноси трошкове. 

32. Нови Сад
Перформанс „Сви смо ми Бора”

„Хтели смо да укажемо да се слаже-
мо са ДС-ом у констатацији да су сви 
они Бора, јер ретко ком функционеру из 
њихових редова тужилаштво не може 
да пронађе основ за покретање судског 
поступка“, каже председник Младих СНС, 
Бојан Марјановић, осврћући се на акцију 

коју су извели млади напредњаци Новог 
Сада, реакцију на акцију ДС. Чланови СНС 
добровољно су дали крв у просторијама 
МЗ Бошко Буха. Поводом петогодишњице 
Странке, организовали смо свечану ака-
демију у Српском народном позоришту. 

33. Ваљево
Органска производња

Тим младих за Ваљево, састављен од 
65 факултетски образованих људи, ан-
гажовао се у реализацији идеја у сфери 
науке, културе и привреде. Енергичношћу 
директора Дирекције за робне резерве, 
Саше Радосављевића (СНС), обезбеђе-
но је близу 160.000 евра из фондова ЕУ 
за унапређење органске производње. 
Очекује се завршетак термоизолационе 
фасаде на згради Геронтолошког центра, 
захваљујући залагању помоћника градо-
начелника, Радоице Ристића (СНС), на 
прикупљању документације. У добровољ-
ном давању крви учествовало је 38 члано-
ва Странке. На иницијативу СНС, пониш-
тена је приватизација дела некадашњег 
Холдинга „Крушик“ и додељено је по 
12.000 динара социјално угоженим рад-
ницима. Омладина СНС освојила је осмо 
место у акцији „Активна зона Кока коле – 
фитнес теретана на отвореном“, у конку-
ренцији градова и локалних самоуправа, 
чиме је Ваљеву обезбеђена изградња 
бесплатне теретане на отвореном.

34. Стара Пазова
Међуопштински споразум 

Председник Општине Стара Пазова, 
Ђорђе Радиновић, и председници општи-
на из Сремског округа, у присуству Игора 
Мировића, министра за регионални развој 
и локалну самоуправу, потписали су Међу-
општински споразум о управљању регио-
налним пројектима у Сремском округу. У 
Старој Пазови одржан је седми Регионал-
ни сајам привреде, који је свечано отворио  
Драган Стевановић, државни секретар у 
Министарству регионалног развоја и ло-
калне самоуправе. Првог дана потписан је 
и уговор са Бањалучком привредном ко-
мором, било је око 100 излагача из области 
металне и пластичне галантерије, прераде 
дрвета, хемијске индустрије, ИТ опреме, 

грађевинарства, текстила, обуће, прехрам-
бене индустрије, механизације, пољопри-
вреде, туризма и угоститељства. Излагачи 
су, осим из Србије, стигли из Мађарске, Бу-
гарске, Хрватске, БиХ и Републике Српске.

35. рача
Прослављени рођендан и слава

За обележавање петогодишњице СНС, 
у београдској Арени, било је велико инте-
ресовање чланова и симпатизера Странке 
из Раче. Сечењем славског колача, у прос-
торијама ОО, у присуству свештеника, 
чланова, симпатизера и званица, обеле-
жена је слава СНС.

36. косовска Витина
Привођења и подметања

ОО СНС Косовска Витина, од расписи-
вања локалних избора на КиМ, активно 
је укључен у изборне активности. Са ОО 
СПС, УРС, ПСС и СПО потисан је спора-
зум о заједничком деловању и да канди-
дат за градоначелника Општине Клокот 
буде из редова СНС, и то Срећко Спасић, 
а да носиоца листе одреди кандидат за 
градоначелника, што је и учињено, и то је 
Драгана Јовановић (СНС). Од подношења 
листе ГИ „Српска“ наишли смо на жесток 
отпор СЛС-а, странке која подржава Ха-
шима Тачија. Као очајници који губе, они 
су пријавили КПС-у нашег кандидата за 
градоначелника, Срећка Спасића, и ње-
гове најближе сараднике. КПС је током 
26. и 27. октобра  привео Срећка Спасића, 
председника Привременог органа Општи-
не Витина, Милоша Јовановића, члана 
СНС, Срђана Николића, повереника ОО 
СНС Косовска Витина, као и Живоју Бало-
шевића, радника Општине Витина. 

37. Бачка Топола
У сусрет изборима

У месним заједницама Општине Бачка 
Топола, 1. децембра, одржавају се избори 
за Савете месних заједница. ОО СНС ак-
тивно прикупља потписа подршке канди-
датима који ће се кандидовати за чланове 
Савета.

38. Ћуприја
Велико градилиште

СНС је 21. јуна 2013, променом власти, 
зауставила пропадање града и стала на 
пут лошем управљању. Ћуприја је данас 

Малишани у посети Општини Тител Перформанс у Новом Саду 
„Сви смо ми Бора“

Отварање Сајма привреде у Старој Пазови

Потписи подршке у Бачкој Тополи



СНС ИНФОРМАТОР 8/2013  |  21

велико градилиште. Завршава се прва 
фаза поплочавања тротоара главне улице. 
Уз постављање бехатон плоча, урађена је 
најмодернија лед расвета, промењена су 
аутобуска стајалишта, израђују се оград-
ни стубови, клупе, нова бетонска галан-
терија и формира дрворед. Завршено је 
асфалтирање „западне обилазнице”. До 
краја грађевинске сезоне биће адаптиран 

тротоар, уз постављање бехатон плоча и 
нових ивичњака на фреквентном транзит-
ном путу. Урађена је нова водоводна мре-
жа, у делу старе пословне зоне, и доведе-
на градска вода до значајних привредних 
субјеката. Асфалтирана је мања градска 
улица, урађена је вертикална и хоризон-
тална саобраћајна сигнализација, адапти-
ран је мали мост, завршен је приоритетни 
међусеоски пут, урађена два атарска пута 
ради лакшег прилаза њивама. Очекује 
нас почетак регионалног пројекта про-
ширења капацитета водоснабдевања и 
израде постројења за пречишћавање от-
падних вода, који финансира ЕУ, форми-
рање нове индустријске зоне на Коридору 
10, уз снажну активност усмерену на до-
вођење инвеститора.

39. Бечеј
Помоћ за народну кухињу

Председник Општине Бечеј, Вук Радоје-
вић, заједничким напорима са начелником 
Јужнобачког округа, др Зораном Милоше-
вићем, сакупио је осам тона хране за на-
родну кухињу у селу Прековце, у Општи-
ни Ново Брдо, на КиМ, што је довољно за 
два месеца несметаног рада кухиње која, 
осим српских, храни и 70 породица које 
нису из српске заједнице.

40. Ариље
Деца разговарала са председником 
Општине

У оквиру Дечије недеље, организован је 
Дан отворених врата, а гости председни-
ка Општине, Зорана Тодоровића, била су 
деца из основних школа. Деца из сеоских 
средина занимала су се за увођење интер-
нета у школе, децу са посебним потреба-
ма интересовало је постављање струњача 
у салама за физичко, основци су питали 
за теретане, клизалишта, одбојкашки те-
рен, трибине на стадиону... Свако дете је 
пажљиво саслушано, а локална самоу-

права ће се потрудити да им изађе у сурет. 
Представници локалне власти разгова-
рали су са уметницима који су обновили 
Ликовну колонију у Ариљу. Пријем је био 
у згради Општине, а Зоран Тодоровић и 
његов заменик, Бранко Вукајловић, угости-
ли су сликаре из Ниша, Ужица, Немачке и 
Црне Горе, заједно са њиховим домаћином 
Љубивојем Јовановићем. Градска галерија 
приредила је изложбу радова насталих то-
ком пет претходних ликовних колонија.

41. Бојник
Саднице цвећа, копање канала

Активисти ОО СНС Бојник ангажова-
ли су се на решавању инфраструктурних 
проблема. Асфалтирана је улица 7. јули у 
МЗ Драговац, изграђене су водоводна и 
канализациона мрежа. Радило се на про-
ширењу ових мрежа у улици 17. фебруар. 
ЈП Дирекција за изградњу Општине Бој-
ник, у сарадњи са ЈКП Јединство, засадила 
је више стотина садница цвећа, а радници 
ЈКП, у сарадњи са општинским Одељењем 
за пољопривреду, копали су канал за од-
водњавање у МЗ Ђинђуша.

42. Бољевац 
Нова учлањења

Пратимо рад МО, свакодневно разго-
варамо са грађанима, посебно са бившим 
члановима Покрета радника и сељака, 
што нам је донело 16 приступница, а међу 
новим члановима имамо и троје са ви-
соком стручном спремом. Поднели смо 
амандман на Предлог закона о седишти-
ма судова и тражили да нам остане Суд-
ска јединица Бољевац, јер је грађанима до 
тога много стало и, ако бисмо у томе успе-
ли, добили бисмо још снажнију подршку. 
На прослави петогодишњице Странке у 
Београд је дошло 56 чланова. Прославили 
смо страначку славу.

43. Црна Трава
Иницијатива за останак бензинске 
пумпе

ОО СНС Црна Трава покренуо је ини-
цијативу за останак бензинске пумпе у 
нашој Општини, јер је прва најближа пум-
па удаљена 45 км. Председник ОО, Дејан 
Стаменковић, и заменик председника, 
Миле Радисављевић, посетили су пет 
плантажа за узгај боровница, где су раз-
говарали са власницима. Посетили смо и 
Ђорђа Тошића, успешног власника план-
таже кромпира. Наши чланови дали крв су 
у акцији коју је организовао Црвени крст. 
Одборници и чланови ОО посетили су 
сваки МО, где су поделили „СНС Инфор-
матор“ и разговарали са активистима.

44. Димитровград
Да вратимо лекаре специјалисте

Организовали смо акцију „Да вратимо 
лекаре специјалисте“, јер су неразумном 
и себичном одлуком Општинског већа 
укинута средства којима су финансирани 

доласци хирурга и офталмолога у ДЗ Ди-
митровград. Општинска власт је тако на-
правила велики проблем свим грађанима, 
а највише најстаријим. Зато смо одржали 
конференцију за новинаре, на којој су го-
ворили повереник, Владица Димитров, и 
чланови Савета за здравство, а затим и 
трибину. Другог дана акције омладинци 
су на штанду, на градској пијаци, прику-
пили скоро 500 потписа за повратака ле-
кара специјалиста. У кампањи „од врата 
до врата”, у наредна три дана, прикупље-
но је још 1.100, све заједно 1.600 потписа 
које смо предали председнику СО. 

45. Мајданпек
Преузели смо одговорност

Потписан је коалициони споразум вла-
дајуће већине, коју у општини Мајданпек 
чине СНС-СПС, СДПС и ПУПС-Преокрет. 
После одлагања седнице СО, 23.октобра, 
услед недостатка кворума, 30. октобра 
коначно је одржана седница СО, на којој 
је и формално преузета одговорност за 
будућност грађана Општине Мајдан-
пек и усвојен ребаланс буџета. ОО СНС 
Мајданпек учествовао је на конвенцији 
СНС, поводом прославе петогодишњице 
постојања Странке.

46. Мали Зворник
реконструкција трафостанице

Иако је Мали Зворник једна од нај-
мањих општина, на прославу 5. рођенда-
на СНС дошло је 100 људи. Крсну славу 
обележили смо скромно у страначким 
просторијама. Залажемо се за што ско-
рији почетак радова на реконструкцији 
трафостанице Мали Зворник 2. Посети-
ли су нас стручњаци Сектора за пројек-
товање ПД „ Електросрбија“, у току је 
израда документације и обезбеђивање 
остатака средстава. Тражимо решења да 
убрзамо градњу минихидроцентрала (по 
мастер плану имамо 27 локација у Општи-
ни), а преговорамо и око преласка градске 
топлане на обновљиве изворе енергије. 
Боримо се да сачувамо предузећа која 
раде, а у лошем су положају због неодго-
ворне пословне политике. Контактирамо 
са страним фирмама, које су заинтересо-
ване за будућа улагања. Након седам го-
дина од почетка градње, пуштени су у рад 
далековод и две трафо санице у засеоку 
Зверовићи, у Доњој Трешници.

47. Мало Црниће
Лакши приступ за инвалиде

Уређивали смо нове страначке прос-
торије, јер смо некадашњу канцеларију 
на првом спрату заменили просторијом у 
приземљу, како би особе са посебним пот-
ребама лакше дошле до нас. Задовољно 
чланство понело је фантастичне утиске из 
београдске Арене, са рођендана Странке.  
Свечаним обредом резања славског ко-
лача обележили смо крсну славу, у при-
суству чланова и гостију.

Ћуприја
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48. Медвеђа
Заштитити водотокове

Активности ОО биле су усмерене на 
очување екологије, посебно на под-
ручју МЗ Леце, јер је продајом рудника 
олова, цинка, сребра и злата концерну 
„Фармаком“,настало велико загађење во-
дотокова. МО СНС Леце неколико пута је 
тражио да инспекција испита загађење, 
али то, нажалост, никада није озбиљно 
учињено. Ова компанија користи и ло-
кални водовод за своју производњу, због 

чега грађани целог лета нису имали воду 
за пиће. Одборничка група СНС уврстила 
је овај проблем у дневни ред СО, и поред 
недостатка политичке воље актуелне вла-
сти. Затражићемо помоћ и државних ин-
ституција у решавању ових проблема.

49. Мионица
Грађани су на губитку

Почела је са радом званична веб презен-
тација ОО СНС Мионица snsmionica.org. 
Одржали смо састанак четири месна одбо-
ра СНС, а састанком је председавао пове-
реник ОО Бобан Јанковић. Констатовано 
је да су становници мионичке општине на 
губитку, јер напредњаци немају представ-
нике у локалном парламенту, као и да ком-
плексност  наше политичке сцене захтева 
додатно ангажовање свих људи у Странци. 
У сарадњи са Заводом за трансфузију крви 
ЗЦ Ваљево и општинским Црвеним крстом, 
активисти су добровољно дали крв. На 
седници СО Мионица усвојен је ребаланс 
буџета за текућу годину и настављено је 
ненаменско трошење пара, у режији вла-
дајуће коалиције СПС-НС-остали. Више 
од 60 чланова и симпатизера присуствова-
ло је свечаном страначком скупу у Арени. 
Обележили смо Свету Петку, а ломљењу 
славског колача присуствовали су чланови 
и представници МО.

50. Нови Бечеј
Свечани дочек за златног параолим-
пијца

Параолимпијац Ласло Шурањи освојио 
је златну медаљу на Европском првенству 
у стрељаштву за особе са инвалидитетом, 
у шпанском Аликантеу. Поред златне и 
обарања финалног светског рекорда, Шу-
рањи је освојио и једну сребрну медаљу. 
Maтија Ковач, заменик председника 
Општине, приредио је Шурањију свечани 
дочек. Општина му је обновила стипен-

дирање, потписани су уговори и уручени 
и поклони. Саша Максимовић, председ-
ник СО Нови Бечеј, рекао је да ће се ло-
кална самоуправа трудити да побољша 
живот грађана кроз повећање социјал-
них давања, а за почетак су обрадовани 
најмлађи суграђани новим игралиштима 
на Новом насељу у Новом Бечеју, и у Но-
вом Милошеву. У просторијама ОО СНС 
прославили смо страначку славу. Одржан 
је заједнички састанак МО Бочар и Кума-
не, којем су присуствовали сви чланови 
ОО и директори јавних предузећа. 

51 Оџаци
Спремно у изборе

ОО СНС Оџаци, као и све наше колеге 
широм Србије, прославили смо страначку 
славу, Свету Петку, у присуству бројних 
гостију из политичког и привредног жи-
вота Општине. Домаћин славе био је Вла-
ско Грујичић, повереник МО Ратково. Са 
доласком успешног привредника, Душана 
Марјана, из Бачког Брестовца, на место по-
вереника ОО, консолидовали смо редове и 
потпуно спремно очекујемо локалне избо-
ре и резултат којим желимо да обрадујемо 
председника Александра Вучића.

52. Панчево
Зграда социјалног становања

Градоначелник Павле Раданов, заједно 
са министром Илићем, положио је камен 
темељац за зграду социјалног становања у 
Панчеву, чију изградњу финансирају Град 
и Република. У оквиру Дана крајишке кул-
туре и духовности, Удружење Крајишника 
Србије отворило је канцеларију у Панчеву. 
Подстичемо грађане да користе возила 
на електронски погон, а и сам Град је од 
италијанске провинције Равена добио три 
таква возила, четири бицикла и пуњач за 
акумулаторе, који је инсталиран испред 
Градског услужног центра. Одржан је се-
минар НАЛЕД-а о коришћењу података 
Агенције за привредне регистре и јачање 
њене сарадње са локалним самоуправама. 
Стратегија је да се за две-три године фор-
мира још једна индустријска зона и отворе 
нова радна места. Градски већници усвоји-
ли су предлог о учествовању Панчева у 
програму „Exchange 4“, који предвиђа до-
нације ЕУ за локалне самоуправе. Форми-
ран је Тим за ревизију Стратегије развоја 
Панчева од 2014. до 2020. Посетила нас 
је министарка Зорана Михајловић и раз-
говарала са грађанима. Директорка Дома 
културе, Марија Јевић, из Качарева, орга-
низовала је трећи Фестивал хумора и сати-
ре „Жаока”, а одржана је и трибина проф. 
др Ранка Рајовића, председника „Менсе”. 
У Арену је на годишњицу странке кренуло 
630 чланова и симпатизера. 

53. Параћин
Хуманитарни рад у склопу прославе 
Свете Петке

На прославу пет година од оснивања 

СНС, кренула су четири аутобуса са 245 
чланова и симпатизера. Сваке године ОО 
СНС Параћин, поред свечарског дела, 
страначку славу обележава и хумани-
тарним активностима. Овог пута, народ-
ној кухињи при Црвеном крсту Параћин 
предали смо донацију у намирницама, 
а у сарадњи са Заводом за трансфузију, 
добровољно смо дали крв. Славски колач 
исекли смо у просторијама Странке, након 
чега је организован коктел.

54. Пирот
Сајам роба и услуга

У Спортској хали Кеј, након две године 
паузе, одржан је трећи Сајам роба и услуга 
Пиротског округа. Представило се 72 изла-
гача из Србије, а Сајам су отворили држав-
ни секретар, Драган Стевановић, и начел-
ник Пиротског округа, Александар Ћирић. 
Сајам је организовао Пиротски округ, све 
четири општине Округа и Национално тр-

жиште роба и услуга, а покровитељ је била 
Привредна комора Србије. Више од 300 
чланова СНС из Пирота било је на странач-
ком скупу у Арени. Повереништво СНС Пи-
рот покренуло је страначки билтен, путем 
којег више од 3.000 чланова упознајемо са 
својим активностима.

55. Тутин
Прва страначка слава

Општински одбор СНС Тутин окупио се 
поводом крсне славе, Свете Петке. С по-
носом истичемо да је СНС прва странка 
која је прославила крсну славу у Тутину, 
где живи непун један одсто Срба.

56. Жабаљ
Поклони за ђаке

Активисти ОО СНС Жабаљ делили су 
слаткише, играчке и школски прибор ђа-
цима из наше Општине.

Ђаци из ЖабљаПрослава страначке славе у Оџацима
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57. Владичин Хан
Посета Девенпорта

У оквиру дводневне посете јужној Србији, 
Мајкл Девенпорт, шеф делегације ЕУ у нашој 
земљи, боравио је 8. октобра у Владичином 
Хану. У новосаграђеном „Конекшн центру“ 
састао се са Гораном Младеновићем, пред-
седником Општине и председником ОО 
СНС. Девенпорт је Младеновићу симбо-
лично уручио кључеве трактора са плугом 
и атомизером, као подршку унапређењу 
воћарства у Пчињском округу. Пројекат 
вредан 280.000 евра обухвата поделу 
202.000 садница вишње, јабуке и шљиве, 
за 373 воћара, из седам општина у Округу, 
као и изградњу огледног добра у селу Вр-
бово, где ће бити коришћена ова механиза-
ција. ЕУ је подржала и оснивање „Воћарског 
кластера“, који ће произвођачима пружати 
подршку у повећању продуктивности и 
већем учешћу на тржишту.

58. Сокобања
Успех у СО

Одборничка група СНС у СО Соко-
бања убедила је локалну власт да уса-
гласи  Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике 
руралног развоја на подручју Општине 
за 2013, са законом. Тако смо деманто-
вали општинско руководство да постоје 
законске сметње да локална самоуправа 
субвенционише пољопривредну произ-
водњу. Учестовали смо у обележавању 
петогодишњице Странке у Београду.

59. Темерин
Скупови у Новом Саду и Београду

Поводом обележавања петогодишњице 
од оснивања Странке, у Српском народ-
ном позоришту, у Новом Саду, одржана је 
свечана академија којој је, међу бројним  
гостима, присуствовало и 20 чланова СНС 
из Темерина. Стотину чланова СНС из 
Темерина присуствовало је импозантном 
скупу у Арени, у Београду.

60. Пландиште
Парк из бајке

Поред дечијег вртића „Срећно де-
тињство”, председник Општине План-
диште, Милан Селаковић, у присуству 
сарадника, мештана и најмлађих, отворио 
је Парк из бајке, дело пландиштанског 
уметника, Дејана Симоновског, који је необ-
ичним скулптурама украсио центар места и 
омогућио деци да се играју. У организацији 
Општине, О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ и ОО 
СНС, одржан је први хуманитарни турнир у 
женској кошарци. Поред екипе домаћина, 
женског КК „Слога“, учествовале су и еки-
пе „Партизана“ из Београда и „Тамиша“ из 
Панчева. Од прихода од улазница купиће се 
намирнице за најугроженије породице.

61. Пожаревац
Промоција на интернету

На митингу поводом пет година рада 

Странке, ГО Пожаревац представљало 
је 1.006 људи, а из Браничевског округа 
укупно су дошла 2.073 члана СНС. Интер-
нет тим ГО Пожаревац је већ недељама 
међу најбољима у Србији, по активностима 
и промоцији идеја СНС на интернету. У ок-
виру почетка кампање за локалне изборе у 
Костолцу, одржан је хуманитарни турнир у 
малом фудбалу, у организацији омладин-
ских организација Костолца и Пожаревца, 
на коме је учествовало 20 екипа.

62. Уб
Излет за пензионере

Започета је изградња фискултурне 
сале у О.Ш. „Свети Сава“ у Памбукови-
ци. Потписан је споразум о братимљењу 
општине Уб са општином Источни Стари 
град, из Републике Српске. Организована 
су два излета за 100 убских пензионера 
у бању Врујци и Опленац. Општина Уб 
донирала је клима уређај за амбуланту у 
Радљеву. Канцеларија за младе органи-
зовала је одлазак 120 средњошколаца на 
полуфинале Дејвис купа, у Комбанк Аре-
ну. Завршена је изградња водовода у селу 
Бргуле. Реконструисано је пет километара 
атарских путева. Урађен је асфалт у селу 
Стубленица, засеок Јеленици, и у селу 
Шарбане, на делу ка Радљеву. Реконстру-
исана је нисконапонска мрежа у Старом 
Врелу и Ждраловици. На изборима за Са-
вет МЗ Уб, СНС је освојила осам од девет 
мандата.

63. Ужице
Ускоро фабрика за прераду отпад-
них вода 

Ужички професор књижевности Дра-
гиша Станојчић изабран је за једног од 
најомиљенијих просветних радника у 
Србији. Савет за спорт СНС организовао 
је бициклистичку трку и дружење у при-
роди, у циљу промоције здравог живота. 
Свечаном седницом обележен je Дан гра-
да Ужица. Седници су присуствовали и 
министар Селаковић, амбасадори Русије 
и Туниса, представници братских градова 
Курска, Љутомера и Велеса, градова из 
Србије, републичких и градских преду-
зећа. Министар омладине и спорта, Вања 
Удовичић, пустио је у рад затворени ба-
зен. Град Ужице добио је дозволу за ко-
ришћење аеродрома Поникве у цивилне 
сврхе и тим поводом организован је ле-
тачки дан. Министарка Михајловић је са 
директором у Министарству за економ-
ску сарадњу и развој Немачке, др Утом 
Болхоф, потписала Анекс 3, протокола о 
додели бесповратних 2,5 милиона евра за 
програм “Водоснабдевања и пречишћа-
вања отпадних вода у општинама средње 
величине у Србији”. Директор канцела-
рије КFW банке, Јирген Велшоф, и гра-
доначелници Крушевца, Ужица и Врања, 
потписали су посебне уговоре о инвести-
цијама у ове градове, а Ужице је добило 

15 милиона евра за изградњу фабрике за 
прераду отпадних вода.

64. Трстеник
Гашић демантовао Алексића

На позив председника ОО СНС Тр-
стеник, Милића Павловића, и синдика-
та предузећа „ППТ“, наш град посетио 
је Братислав Гашић, потпредседник ГО 
СНС, и изнео тачне информације  у вези 
са приватизацијама три фабрике - „Ци-
линдри“, „Сервоуправљачи“ и „ТМО“ , и 
тако демантовао лажне и тенденциозне 
изјаве председника Општине, Миросла-
ва Алексића, из редова УРС-а. Гашић је, 
заједно са челним људима СНС у Трстени-
ку, разговарао и са представницима син-
диката и радницима „Прве Петолетке“. 
Обележили смо страначку славу и исекли 
колач у просторијама ОО. На прослави 
петогодишњице Странке, у Арени је било 
више од 250 чланова СНС из Трстеника. 

65. Велика Плана
Јачање Странке на локалу

На прославу рођендана странке, у Аре-
ну је кренуло око 450 чланова из Велике 
Плане, што је велики успех пошто више 
од три месеца немамо председника ОО. 
Настављамо да радимо на јачању Странке 
на локалу. Председник СО Велика Плана, 
напредњак Игор Матковић, посетио је Ко-
тор Варош и Бања Луку, на позив начелни-
ка Котор Вароши.

66. Власотинце
Ускоро канцеларија за брзе одгово-
ре

Власотинце је посетио државни секре-
тар, Драган Стевановић, и са локалним 
функционерима из редова СНС разгова-
рао о плановима и пројектима, који ће се 
реализовати заједничким напорима.  Оче-
кује нас отварање Канцеларије за брзе од-
говоре и реконстуркција тржног центра, 
коју ће финансирати Министарство реги-
оналног развоја и локалне самоуправе.

67. Александровац
Прогон политичких неистомишље-
ника

Савет за омладину учествовао је у 
активностима око страначког скупа у 
Крушевцу, на коме су били фунционери 
Странке из целе Србије. На штандовима је 
грађанима дељен пропагандни материјал, 
а на централном штанду Савет за здрав-
ство организовао је акцију мерења крвног 
притиска и шећера. Поводом рођендана 
Странке, ОО СНС Александровац и Савет 
за информисање објавили су флајер преко 
кога се Александар Вучић обратио грађа-
нима. Активисти су поделили више од 
1.000 флајера у граду и у околним селима. 
У Комбанк Арени било је око 150  члано-
ва и симпатизера СНС из Александровца. 
Путем саопштења за јавност указали смо 
да општинска власт прогони политичке 
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неистомишљенике, пре свега, члано-
ва СНС-а и чланове њихових породица, 
који су запослени у јавним предузећима. 
У просторијама Странке уприличена је 
прослава Свете Петке. Планирамо фор-
мирање нових савета, страначког клуба и 
адаптацију просторија.

68. Врање
Стварање бољег инвестиционог 
амбијента

О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ трећа 
је по реду којој је народни посланик, 
Драган Николић, у име СНС, донирао 
опрему за кошаркашко игралиште и фи-
скултурну салу. За само недељу дана, у 
Врањској Бањи приступило нам је више 
од 300 мештана. Николић је обишао ре-
конструисану деоницу пута од Врања ка 
Пољаници, чију је поправку иницирао 
пре неког времена. Ревитализован је и 
пут Врањска Бања-Крива Феја. Шеф Де-
легациjе ЕУ у Србиjи, Маjкл Девенпорт, у 
Врању се сусрео са руководством Града, а 
затим обишао фотокопирницу Удружења 
особа са параплегиjом, коjа jе отворена 
средствима ЕУ Прогреса. Поводом завр-
шетка грађевинских радова на трансфор-
маторској станици Врање 4, у селу Доње 
Требешиње, посетили су нас амбасадори 
Словачке и Пољске, Jан Варшо и Анжеj 
Jасионовски. Приjем за високе званич-
нике приредио је председник СГ, Деjан 
Тричковић, а разговарало о сарадњи и 
стварању бољег инвестиционог амбиjен-
та. Тричковић је, на позив Сталне конфе-
ренциjе градова и општина и НАЛАС-а, 
представљао Врање на конференциjи у 
Ријеци. Конференција је одржана у ок-
виру Међународног саjма локалне само-
управе, а у раду је учествовало више од 
450 представника локалне самоуправе 
jугоисточне Европе. На градском шета-
лишту постављене су клупе за одмор и 
25 канделабара.

69. Сечањ
Подршка председнику Вучићу

ОО СНС Сечањ организовао је одлазак 
у Београд на прославу петог рођендана 
СНС. Делегација нашег ОО присуство-
вала је и конвенцији СНС у Новом Саду, 
у препуној сали Народног позоришта, 
где је још једном потврђена безрезервна 
подршка председнику, Алексаднру Ву-
чићу. Страначку славу обележили смо 
резањем колача на свечаној литургији у 
храму Светог Димитрија, а славље се на-
ставило у Већници СО Сечањ.

70. Брус
Највећа инвестиција туризам

Фирма „Silver Kop Development“ Нови 
Сад, која је у власништву белгијске фир-
ме „Vizzion Europe“, гради, на локацији 
Сребрнац, у Националном парку Копа-
оник, на делу територије која припада 
Општини Брус, хотелско апартмански 

комплекс високог стандарда. Земљиште 
је комунално неопремљено и закупац има 
обавезу да, поред својих објеката, изгра-
ди и комплетну пратећу инфраструктуру. 
У складу са договором закупца и општин-
ског руководства, до краја 2014, биће 
изграђени систем за водоснабдевање, 
фекални колектор и фабрика за пре-
чишћавање отпадних вода. Инвестициона 
вредност комплетног пројекта је више од 
120 милона евра, а граде се изузетно лук-
сузни објекти. Ово је тренутно највећа ин-
вестиција у области туризма у Србији, са 
којом ће Брус добити шансу за привредни 
препород.

71. Шид
регионални пројекти 

Поводом обележавања Дечије недеље, 
председник Општине Шид, Никола Васић, 
и заменик председника, Срђан Малеше-
вић, приредили су пријем за представни-
ке ђачких парламената и малишане ПУ. 
Потписани су уговори за помоћ у грађе-
винском материјалу и економском оснажи-
вању породица избеглих лица. Средства 
су обезбедили Комесаријат за избеглице 
и Општина Шид, а уговоре је потписа-
ло 28 грађана. Представници свих седам 
сремских локалних самоуправа потписали 
су Међуопштински споразум о управљању 
и имплементацији регионалних пројеката 
у Сремском округу. Потписивању је при-
суствовао министар Игор Мировић, а циљ 
је да се ангажују и обједине сви располо-
живи капацитети, да се локални пројекти 
укрупне у регионалне, како би били по-
годнији за подршку фондова. Регион Сре-
ма први у Србији реализује овај споразум, 
а пројекти се односе на водоснабдевање, 
отпадне воде, комунални отпад, путеве 
и обновљиве изворе енергије. Општина 
Шид учествује у реализацији два пројекта 
Регионалне развојне агенције Срем, у ок-
виру Дунавске стратегије - наводњавању 
и успостављању бициклистичке руте.

72. рума
Свечане прославе

Више од 250 чланова СНС из Руме 
присуствовало је обележавању петого-
дишњице оснивања СНС. Свету Петку, 
страначку славу, прославили смо свечано 
и садржајно. Присуствовали смо литур-
гији у храму Сабора српских светитеља, 
а затим смо у страначким просторијама 
угостили пријатеље и сараднике.

73. Шабац 
Највећи одзив омладинаца

Градски одбор СНС, великим одзивом 
чланова, учествовао је у величанственој 
прослави 5. рођендана странке у београд-
ској Арени. Свечаној прослави присуство-
вало је 635 чланова из ГО Шабац, и 1.500 
чланова из Мачванског округа. Највећи 
одзив био је међу омладинцима. 

74. Србобран
Одећа, обућа и играчке за 
најугроженије

Током октобра, месни одбори СНС у 
Србобрану  организовали су сакупљање 
и поделу половне одеће, обуће и играча-
ка за најугроженије суграђане. Чланови 
Уније омладине СНС Србобран делили су 
„СНС Информатор“ на пијаци, и разгова-
рали са грађанима о актуелној политичкој 
ситуацији.

75. Суботица
За децу Гораждевца

Крсна слава СНС, Света Петка, обеле-
жена је у просторијама ГО у Суботици, 
где се окупило много пријатеља и чланова 
Странке, међу којима је био и члан Пред-
седништва СНС, Гојко Радић. Град Субо-
тица и Удружење грађана „Соколови“, 
са партнерима из СНС и других странака, 
били су домаћини деци из Гораждевца, са 
КиМ, који су седам дана боравили у нашем 
граду. Чланови СНС дали су допринос у 
виду обезбеђивања сокова и организацији 
оброка, прикупљања донација и превоз 
хуманитарне помоћи у Гораждевац. Циљ 
хуманитарног турнира у малом фудбалу, 
„Гол за Жарка”, у организацији МЗ Центар 
3, био је прикупљање средстава за опре-
мање учионице у О.Ш. „Жарко Зрењанин”. 
Одазвали су се представници ових страна-
ка, а турнир је свечано отворила директо-
рица школе, ЈованкаТешановић.

76. Ново Брдо
Новац за Филимоновиће

Руководство СНС ОО Ново Брдо, посетило 
је социјално угрожену породицу Филимоно-
вић, у махали Чука, село Прековце, и уручили 
им хуманитарну помоћ у виду прехрамбених 
артикала, санитарија и средстава за хигијену. 
Милорад Станојевић, председник ОО СНС 
Ново Брдо, у потпуности се одрекао новчане 
накнаде коју прима као члан Привременог 
органа Општине Ново Брдо, у корист поро-
дице Филимоновић.

77. Инђија
Заједничке акције омладинаца

У просторијама нашег ОО, млади на-
предњаци Инђије састали су се са предста-
вницима омладине ОО СНС Врбас. Инђијс-
ке омладинце занимало је како је остварен 
изузетан резултат на локалним изборима 
у Врбасу, како се водила кампања, колико 
су омладинци допринели победи. Догово-
рено је неколико заједничких акција два 
одбора. Сечењем славског колача, наш ОО 
обележио је страначку славу. Поред члан-
ства, присуствовали су и бројни гости из 
друштвеног и јавног живота Инђије.

78. Трговиште
Пета година прославе страначке 
славе

ОО СНС Трговиште прославио је стра-
начку славу, Свету Петку. Активисти су 

Поклони за школе у Врању
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вредно радили на организацији прославе, 
пете по реду, а присуствовали смо и обе-
лежавању петогодишњице од оснивања 
странке СНС, у Београду.

79. кањижа
Нови чланови

Председник ОО СНС Кањижа, Гизела 
Црквењаков, била је позвана да увелича 
прославу Дана Општине Кањижа, уз многе 
јавне личности и функционере, што дока-
зује да на нас и у овом окружењу гледају 
са поштовањем. По повратку са прославе 
годишњице СНС у Београду, сви су били 
одушевљени величенственом прославом 
и бројем званица. Ова еуфорија донела 
је Странци четири нова члана, од чега су 
двоје припадници националних мањина. 
Познати кањишки привредник уступио је 
нашем ОО на коришћење канцеларију, а 
заузврат ће чланови СНС имати задатак 
да воде рачуна о одржавању чистоће у 
овом пословном кругу.

80. косјерић
Посета министра Мировића

Министар регионалног развоја и локал-
не самоуправе, Игор Мировић, у Косје-
рићу се састао са председницима општи-
на и градоначелницима Златиборског и 
Моравичког округа, као и са представни-
цима привредних комора и регионалних 
развојних агенција ових округа. Мировић 
је представио планове Министарства за 
2014. и најавио помоћ Општини Косје-
рић у преговорима са инвеститором за-
интересованим за изградњу фабрике бе-
тонских прагова за железницу, у којој би 
се запослило до 100 људи. Састанку су 
присуствовали и државни секретар, Дра-
ган Стевановић, и председник Општине, 
Милијан Стојанић, са којим је министар 
разговарао и о реконструкцији пута пре-
ма Ваљеву.

81. Богатић
Путеви, тротоари, осветљење

Асфалтирани су путеви и улице у вред-
ности од 43 милиона динара, ради се пут 
ка Клењу, пошљунчују се путеви у МЗ 
Очаге, Совљак, Дубље и Црна Бара, по-
чиње изградња тротоара у МЗ Глушци, 
полигона у МЗ Совљак, реконструсана је 
основна школа и амбуланта у МЗ Узвеће, 
дограђује се улична расвета, ради се на 
одржавању депонија и канализације, крпе 
се ударне рупе на путевима другог реда. 
Конкурисали смо за три пројекта у Ми-
нистарству грађевинарства – за потисни 
цевовод, реконструкцију јавне површине 
у улици Павла Орловића у Богатићу, и 
одржавања локалног пута Л6 Богатић-
Метковић. Покренули смо иницијативу у 
Министарству пољопривреде за раскид 
уговора са фирмом „Ла Вердура“, због 
давања 16 хектара земљишта у подзакуп 

„Делта Аграру“. Значај земљишта је огро-
ман јер је на њему извориште геотермал-
не воде (78 степени) и могућност топли-
фикације, бањског туризма, топлих леја.

82. Житиште
Набавка мамографа за ДЗ

Преко ЈП „Развој”, чији је в.д. директора 
постављен на предлог ОО СНС, за само три 
месеца, закрпљене су ударне рупа на путе-
вима у надлежности Општине, постављене 
су хоризонтална и вертикална сигнали-
зација, започети су радови на атарским 
путевима. На иницијативу председника 
Општине, Митра Вучуревића и председ-
ника ОО СНС, Општинско веће донело је 
одлуку о учествовању Општине у набав-
ци мамографа за ДЗ Житиште. На његову 
иницијативу, укинуте су накнаде које су 
исплаћиване члановима радних тела које 
су раније образовали СО, Општинско веће 
и председник Општине. 

83. коцељева
Фабрика пиротехнике

Фестивал зимнице одржан је пети пут у 
Коцељеви, а производе је изложилило 140 
излагача из целе Србије. Догађај је уве-
личао први потпредседник Владе, Алек-
сандар Вучић. Почела је градња фабрике 
пиротехнике, што је највећа страна инвес-
тиција у Коцељеви. Словеначки инвести-
тор у изградњу ће уложити 2,5 милиона 
евра, а фабрика ће бити завршена у мају 
2014. Изграђен је водовод у селу Мали 
Бошњак, асфалтирана је Омладинска 
улица у Коцељеви, као и 500 метара пута 
кроз Доње Црниљево, урађене су четири 
трафо станице. У Комбанк Арени, прили-
ком прославе пет година постојања СНС, 
била су постављена два штанда ,,Фести-
вала зимнице’’.

84. крушевац
Посета Варварину

Потпредседник СНС и градоначелник 
Крушевца, Братислав Гашић, посетио је 
ОО СНС у Варварину. У обраћању чла-
новима и симпатизерима СНС, Гашић 
је најавио отварање Основног суда у 
Варварину, и за 16. новембар заказао 
отварање нове канцеларије ОО СНС 
Варварин, уз долазак министарке Зора-
не Михајловић и других високих функ-
ционера СНС.

85. Сремски карловци
Фејсбук страница

У оквиру наших активности, са циљем 
боље комуникације са грађанима, отвори-
ли смо фејсбук страницу „Волим Сремске 
Карловце”, која би требало да омогући 
бољу промоцију актуелних дешавања у 
нашој Општини.

86. Врњачка Бања
Отварање вртића, уређење школског 
дворишта

Обележили смо страначку славу, а 

присуствовали смо и обележавању пет 
година од оснивања Странке, у београд-
ској Арени. Отворен је вртић у Новом 
Селу, за чију изградњу је део средста-
ва донирала Фондација ЊКВ принцезе 
Катарине, а део Општина, на челу са 
председником, Бобаном Ђуровићем. Ру-
ководство ПУ „Радост“, на чијем челу је 
Драгана Хаџи Ристић (СНС), заједно са 
локалном управом, обезбедило је сред-
ства за уређење фасаде на објекту „Ко-
либри“. У организацији одборника СНС, 
Мирослава Веселиновића, у Отроцима 
је уређено школско двориште и прос-
торије за смештај огрева. Општина је 
помогла  плесној школи „Врба“ да учест-
вује на Светском такмичењу у модерним 
плесовима у Прагу, где су освојили прво 
место. Врњачка Бања била је домаћин 
Олимпијаде спорта, здравља и културе 
трећег доба, одржано је Годишње саве-
товање судија и Отворено првенство у 
стоном тенису.

87. Сремска Митровица
Очекујемо инвестиције

Настављено је шљунчање атарских 
путева и уклањања дивљих депонија.
Санирали смо кров у згради у којој се 
налази МО 29. новембар. Договорили 
смо сарадњу са Унијом послодаваца у 
оквиру заједничких активности. Фирма 
„Салвеко& Пропласт“ заинтересована 
је за примарну сепарацију отпада. Хо-
ландски инвеститор нашег порекла оби-
шао је индустријске зоне и обећао скори 
повратак, са жељом да отвори погон за 
термичку обраду метала и хладно цин-
ковање цеви. Током посете Сајму мале 
привреде у Старој Пазови, успостављен 
је контакт са привредницима из Мађарс-
ке заинтересованим за инвестирање у 
рециклажу. Организовано је узорковање 
земљишта (без надокнаде), у договору 
са пољопривредном стручном службом. 
Више од 400 чланова СНС било је на 
прослави у Арени.

88. Свилајнац
Прелазак одборника ДСС у СНС

Прославили смо славу, Свету Петку, у 
просторијама ОО, а колачар је била Тања 
Марковић. Одржали смо конференцију 
за медије, поводом преласка одборника 
ДСС у Одборничку групу СНС у СО Сви-
лајнац, као и преласка дела чланства ДСС 
у наше редове. Одбор за спорт и омлади-
ну одржао је акцију „Буђење”, са циљем 
да се пробуди успавана омладина и мо-
тивишу млади да се укључе у политички 
и друштвени живот. Планирамо акцију 
„Парламентарни турнир у малом фудба-
лу“, а у циљу промоције здравља, својим 
члановима обезбедили смо термин у те-
ретани.
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89. БЕОГрАД
Обилазак општинских одбора 

Чланови Савета за спорт ГО Београд 
посетили су школу за децу са специјал-
ним потребама „Душан Дугалић“ и покло-
нили лопте, играчке, слаткише и бесплат-
не карте за базен Ташмајдан. ГО СНС, на 
иницијативу глумца и члана ГО Тихомира 
Арсића, поставио је нову спомен-плочу 
мајору Драгутину Гавриловићу и свим 
браниоцима Београда, на углу улица 
Цара Уроша и Мике Аласа, на месту где 
је мајор Гавриловић одржао говор вој-
ницима. „Окупили смо се да исправимо 
неправду и вратимо мајора Гавриловића 
у историјско сећање српског народа“, ре-
као је др Небојша Стефановић, и истакао 
да се нада се у будућности никада више 
неће заборављати хероји. Стефановић 
је, током октобра, обишао одборе Сав-
ски венац, Сурчин и Врачар. Уз подршку 
Вождовчана, Стефановић је предао листу 
за локалне изборе, који су расписани за 
15. децембар. „Са веома скромним буџе-
том, успели смо да направимо искорак и 
данас имамо нову шансу да, у сарадњи са 
републичком влашћу, привучемо нове ин-
веститоре и покренемо децентрализацију 
за све београдске општине“, навео је том 
приликом. 

90. Младеновац
За бољи положај рома

Представници ОО СНС Младеновац 
присуствовали су трибини поводом Свет-
ског дана Рома и отварању Клуба за ста-
рија лица ромске националности, која су 
преживела Холокауст у Другом светском 
рату. Више од 600 Младеновчана било 
је на петом рођендану Странке у Арени. 
На пригодан начин обележили смо славу 
Странке, Свету Петку, а обележавању су 
присуствовали представници свих стра-
нака из општинског парламента, на челу 
са председником Општине.

91. Обреновац
Искористили пазарни дан

Искористили смо лепо време и пазарни 
дан да поделимо нови број „СНС Инфор-
матора“ и разговарамо са грађанима. Око 
650 наших чланова било је на прослави у 
Арени. У просторијама ОО обележена је 
страначка слава, а домаћин је био Мир-
ко Вранешевић. Прославу су забележиле 
екипе локалних штампаних и електрон-
ских медија. Активисти МО Дрен замени-
ли су око 50 сијалица уличне расвете.

92. Лазаревац
контрола хране

Поводом Светског дана здраве хране, 
Савет за природне ресурсе, заштиту жи-
вотне средине и одрживи развој и Унија 
жена ОО СНС Лазаревац, поставили су 
штанд код Зелене пијаце, разговарали са 
грађанима о квалитету хране и позвали 
инспекцијске службе да појачају надзор. 
Уређивали смо гробље у Шопићу. Започ-
ели смо сређивање терена за мале спор-
тове код ресторана „Бајка“. Активисти 
МО Барошевац чистили су и полирали 
храм Пресвете Богородице, а чланови МО 
Дуле Караклајић делили „СНС Информа-
тор“. Поводом Дана школе и дана места, 
чланови Савета МЗ Јунковац положили су 
венце на споменик палим борцима, руда-

рима, испред Дома културе и на споменик 
Слободану Пенезићу Крцуну. Ученицима 
истоимене школе подељена је бесплат-
на ужина. Почела је изградња капеле на 
гробљу у МЗ Дудовица. 

93. Нови Београд
Прослављена слава

Учествовали смо у обележавању пет го-
дина од оснивања Странке и прославили 
смо страначку славу у просторијама ОО.

94. Чукарица
„Хуманост на делу” у Железнику

Активисти МО Колонија Железник ор-
ганизовали су, у сарадњи са Црвеним 
крстом, још једну акцију добровољног 
давања крви. Уз одличан одзив грађана, 
током акције прикупљено је више од 30 
јединица драгоцене течности. Чланови 
МО Сремчица 1 уклањали су дивље де-
поније у свом насељу. Правни савет ОО 
СНС Чукарица наставио је редовно пру-
жање бесплатне правне помоћи. Наши 
правни тимови организовали су редовна 
дежурства за пријем грађана, током којих 
је обрађен значајан број предмета. ОО 
СНС Чукарица је, поред традиционалне 
прославе у просторијама ОО, страначку 
славу прославио и са грађанима Чукари-
це. Активисти МО Старо Жарково овај 
дан обележили су у центру Жаркова, у 
дружењу са комшијама и поделу слатки-
ша за најмлађе.

95. Палилула
Интерактивна радионица

На позив Савета за економију и Савета 
за просвету, Милан Стевановић Пиксел, 
члан ИО СНС, одржао је интерактивну 
радионицу у просторијама ОО СНС Пали-
лула, и приказао технике у комуницирању 
са грађанима. Активисти МО Вишњичка 
бања секли су дрва за огрев најстаријим 
суграђанима, којима нема ко да помогне. 
Активисти Савета за омладину и бригу о 
деци поново су посетитли Дом за децу 
у Звечанској и поклонили одећу за децу 
тинејџерског узраста. Акцију су помогли 
чланови Савета за културу и МО Сланци. 
Обележили смо славу СНС. Савет за кому-
налне делатности, Савет за културу и Са-
вет за избегла и расељена лица уређивали 
су и кречили просторије ОО. Чланови Са-

БЕОГрАД

Подела слаткиша малишанима Чукарице

Милан Стевановић Пиксел 
у посети ОО СНС Палилула
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вета за културу сакупљали су књиге и до-
нирали их библиотеци „Милутин Бојић”. 

96. Савски венац
Дарујмо реч

ОО СНС Савски венац придружио се ак-
цији „Дарујмо реч“, Фондације „Дарујмо 
реч“, чији је оснивач српска књижевница 
Зорица Сентић, која више од деценије живи 
у Ници. Идеја је да се сакупе књиге и дарују 
библиотекама у сиромашним крајевима Ср-
бије. Наши активисти и симпатизери саку-
пили су више од 2.000 књига које је Стефан 
Томашевић, потпредседник ОО СНС Савски 
венац, уручио Милану Косовићу из Фонда-
ције. Позивамо све заинтересоване да нам се 
прикључе. Своје лектире, уџбенике, стрипо-
ве и књиге можете оставити сваког радног 
дана, од 11 до 17 часова, у просторијама ОО 
Савски венац, у Бранковој улици, број 21.

97. Стари град 
Туристички и културни потенцијали

Чланови ОО СНС Стари град окупили 
су се, у великом броју, у просторијама ОО, 
где су прославили страначку славу, Свету 
Петку. Савет за туризам и Савет за култу-
ру организовали су трибину „Калемегдан-
ска тврђава као туристички и културни 
потенцијал”, на којој су говорили Сергеј 
Беук, Светлана Милутиновић, Борко Са-
рић и Владимир Спасојевић.

98. Вождовац
Скутери за полицију

Одред извиђача „Вождовац”, у сарадњи 
са Канцеларијом за младе, организовао 
је Вождовачки петобој. У парку Шумице 
био је подигнут камп извиђача и сви љу-
битељи природе и рекреације могли су да 
се упознају са радом, и начином како да 
постану чланови извиђача и Канцеларије 
за младе. За забавни програм побринуо се 
средњошколски бенд Осме београдске гим-
назије. У току октобра, у Општини Вождо-
вац одржана је бесплатна представа за 200 
малишана „Несташни Ћира“, а за нешто ста-
рије организовано је вече стенд-ап комедије 
„Грбаве танге шоу“. Општина Вождовац је 
Полицијској станици Вождовац поклони-
ла три скутера. Кључеве је свечано уручио 
председник Општине, др Драган Вуканић. 
Штандове на Душановачком платоу посе-
тили су председник ГО СНС Београд, др 
Небојша Стефановић, и заменик шефа Из-
борног штаба, Александар Савић. 

99. Звездара
Подела „СНС Информатора“

У организацији ОО СНС Звездара, ак-
тивисти Странке делили су грађанима 

најновији број „СНС Информатора”, на 
Миријевској пијаци. Активисти МО Ста-
ро Миријево искористили су прилику да 
позову суграђане и симпатизере да им се 
прикључе у наредним акцијама и на ре-
довним састанцима МО.

100. Земун
Брига о деци

Дечија недеља обележена је дружењем 
малишана са руководством локалне само-
управе. У организацији Јеврејске општине 
Земун и уз покровитељство Општине Зе-
мун, отворена је изложба „Путујућа излож-
ба о добрим људима’’, посвећена нејевреји-
ма, који су за време Холокауста спасавали 
Јевреје у бившој Југославији. Ученици О.Ш. 
„Светозар Милетић“ отпутовали су у Бор на 
спортске игре и дружење, а испратили су их 
чланови Већа, Милосав Стаменов и Гаври-
ло Ковачевић. Председник Општине Земун, 
Дејан Матић, и члан Већа, Бојан Бајагић, по-
сетили су “Чаролију“, један од 30 објеката у 
склопу ПУ „Др Сима Милошевић“. Општина 
Земун потписала је Уговор са Секретарија-
том за образовање и дечију заштиту о преу-
зимању започетог објекта у насељу Алтина, 
чијим завршетком се добија комплетно оп-
ремљен простор за боравак деце. У  насељу 
Школско добро, поводом обележавања На-
ционалног дана давања, отворен је први ло-
кални Инклузивни дечији центар у Србији. 
Прву садницу у дворишту Центра засадио је 
члан Већа, Владимир Костић. Дејан Матић 
отворио је хуманитарну продајну изложбу 
Дома пензионера „Бежанијска коса“, а ру-
котворине су  биле изложене у општинском 
фоајеу. МО Алтина организовао је добро-
вољно давање крви. ОО Земун организо-
вао је предавање о превенцији рака дојке. 
У просторијама ОО обележена је странач-
ка слава, а домаћин је био председник ОО 
СНС, Бранислав Простран.

101. Барајево
Подела страначких новина

Активисти СНС искористили су лепе 
дане да поделе суграђанима страначко 
гласило и разговарају са њима.

102. раковица
Асфалтирање улица

Обновили смо паркиће у Кнежевцу, 
на Петловом брду и Старом Кошутњаку. 
Акција „Паркићи за све“ покренута је у 
септембру прошле године, а у оквиру ње 
обновљено је и изграђено више од 30 
паркића, игралишта, спортских терена и 
зелених површина. Захваљујући Општи-
ни Раковица, раковички део улице Јакова 

Галуса ускоро ће, после много година, до-
бити нови асфалт. У последњих месец ас-
фалтиране и улице Суседградска, Славка 
Миљковића, Милана Бартоша, Пашинац, 
Бањички пут, Пилота Михајла Петровића, 
Славољуба Вуксановића и Кружни пут у 
Кијеву. Наши активисти посетили су 63-
годишњег Радета Радивојевића, и уручи-
ли му инвалидска колица.

103. Врачар
Тим за локалне пројекте

Током октобра, напредњаци Врачара, 
заједно са одборницима СНС у СО Вра-
чар, у неколико наврата разговарали су 
са суграђанима о политичкој ситуацији у 
Београду, и нашој Општини. На иниција-
тиву Савета младих, оформљен је Тим за 
локалне пројекте СНС, чији је циљ пла-
нирање, систематизовање и евалуација 
активности СНС на Врачару. Тим тренут-
но спроводи истраживање јавног мњења, 
на основу којег ће се стећи увид у рејтинг 
Странке на територији Врачара. Ова ак-
тивност је први корак у правцу форми-
рања Акционог плана ОО СНС Врачар.

104. Гроцка
Пуштен у рад нови бунар

Председник Општине Гроцка, Зоран 
Марков, пустио је у рад бунар, који побољ-
шава водоснабдевање грађана Врчина. 
Отварању су присуствовали и директор 
ЈП „Водовод и канализација Гроцка“, Сла-
вољуб Стевановић, чланови Општинског 
већа и одборници СО Гроцка. ЈП „Водовод и 
канализација Гроцка“ започела је изградњу 
цевовода дуж старог Заклопачанског пута, 
како би се заклопачански водовод повезао 
са грочанским. У МЗ Калуђерица отворе-
на је нова сала за венчања. Више од 1.600 
чланова и симпатизера било је на прослави 
петогодишњице СНС.

105. Сурчин
Брига о најстаријима

Мерили смо шећер у крви и притисак 
грађанима у Прогару и у МЗ Добановци. 
Међународни дан старих обележен је у 
клубу пензионера у Бечмену. Свечаност 
је организовалa Унија жена СНС Бечмен, 
заједно са МО. У програму су учество-
вали ученици О.Ш. „Душан Вукасовић“, 
а приредби је присуствовао најстарији 
житељ Бечмена, Стеван Радишић, коме 
смо уручили поклон. Представница Уније 
жена, Светлана Балабан, и председник 
МО Бечмен, Чедомир Покрајац, посетили 
су и најстарију суграђанку, Гордану По-
занић.   

Стефан Томашевић, потпредседник 
ОО СНС Савски венац уручује 

прикупљене књиге Милану Косовићу 
из Фондације „Дарујмо реч“ Дејан Матић са малишанима Земуна
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Шумадијски округ
радомир Николић

Председник Извршног 
одбора СНС и председник 
Градског одбора 
Крагујевац
Контакт: 
radomir.nikolic@gmail.com

Небојша Тасић

Повереник ОО СНС Лапово 
и одборник у СО Лапово
Контакт : 
lapovo200@gmail.com

Будимир Миленковић

Председник ОО СНС Рача 
и заменик председника 
Општине Рача
Контакт: 
buda.sns@gmail.com

Никола Полић 

Повереник ОО СНС 
Баточина и одборник у СО 
Баточина
Контакт: 
ekonomist1974@yahoo.com

Др Владица 
Станојевић

Председник ОО СНС 
Топола и шеф Одборничке 
групе у СО Топола
Контакт: stanojevicvladica@
gmail.com

Милосав Милојевић

Председник ОО СНС и 
члан Општинског већа  
Општине Аранђеловац
Контакт: 
milojevicmilosav@gmail.com

Гувернер Народне банке Србије, Јоргованка Табако-
вић, каже да је курс динара стабилан и да се додатним 
смиривањем осцилација стварају услови за враћање 

поверења у националну валуту.
„Мислим да је важно да је динар стабилан. Раст поверења 
у динар резултираће снижавањем нивоа евроизације и по-
већањем ефикасности монетарне политике. Ниже каматне 

стопе, као последица релаксираније монетарне политике, 
утицаће на снижавање трошкова задуживања, а самим 
тим и на повећање кредитне и привредне активности, и 
смањење нивоа ненаплативих потраживања. У условима 
повећаног привредног раста и стабилних тржишних ус-
лова, наша земља би постала атрактивнија за привлачење 
дугорочног капитала”, истакла је гувернер Табаковић.

ЈОрГОВАНкА ТАБАкОВИЋ, 
гувернер НБС

Враћа се 
поверење у 
националну 
валуту

расписани 
избори у Оџацима

Небојша Стефановић председник 
Народне Скупштине републи-
ке Србије расписао је изборе за 
одборнике Скупштине општине 
Оџаци за 15. децембар 2013. године. 
Нешто више од 27.000 грађана са 
правом гласа бираће 27 одборника, 
у девет насељених места. Изборне 
радње почеле су 7. новембра, а рок 
за предају одборничких листа је 30. 
новембар.

расписивање локалних избора је 
свакако деловало као ,,хладан туш’’ 
на садашњу локалну власт окупљену 
око Демократске странке (ту су и три 
одборника СрС), јер су их очеки-
вали тек следеће године у јануару. 
За разлику од њих, Општински 
одбор СНС, предвођен успешним 
привредником Душаном Марјаном, 
потпуно спремно ушао је у ове избо-
ре, са неколико стотина активиста 
свакодневно на терену. Они, заједно 
са својим коалиционим партнерима, 
и уз изузетну помоћ врха странке, на 
челу са председником Александром 
Вучићем, очекују апсолутно преу-
зимање одговорности у Општини 
Оџаци, а самим тим и наставак борбе 
против корупције и криминала, којег 
је било на претек, и стварања бољих 
услова за живот свих грађана.
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ЖЕНСкА СТрАНА

СУРЧИН           Жене Србије у сенци заборава

Народна посланица Српске на-
предне странке из Прибоја, 
Миланка Јевтовић Вукојичић, 

радни век провела је бавећи се со-
цијалним радом, помажући онима 
којима је помоћ најпотребнија - деци, 
женама, старима. По њеним речима, 
посебну заштиту уживају деца без 
родитељског старања, и то са потеш-
коћама у психо-физичком развоју. 

- Требало би радити на унапређењу 
хранитељске заштите, сталној мотива-
цији кроз кампање за повећање броја 
специјализованих хранитељских поро-
дица, као и развијању подршке за ову 
децу на локалном нивоу. Требало би ра-
дити и на подршци једнородитељским 
породицама, односно самохраним 
мајкама, кроз развијање услуга психо-
социјалне подршке, бесплатне правне 
помоћи и њиховом економском ос-
наживању. Посебан акценат ставила 
бих на јасно прецизирање дужности 
и обавеза свих институција система и 
цивилног друштва у заштити жена и 
деце жртава породичног насиља. Не-
опходна је мултисекторска сарадња и 
сачињавање протокола чији ће коор-
динатор бити орган старатељства, ум-
режен са Министарством унутрашњих 
послова, предшколским, образовним  
и здравственим установама, средстви-

ма информисања, тужилаштвом, суд-
ством, невладиним сектором – каже 
посланица Јевтовић Вукојичић.

По речима наше саговорнице, При-
бој има Прихватилиште за жртве поро-
дичног насиља, ненасилне родитеље и 
децу, Становање уз подршку за младе 
који се осамостаљују, Дневни боравак 
за децу са тешкоћама у менталном 
развоју и Дневни центар за старе, који 
обухвата дневни боравак и ургентно 
збрињавање и помоћ у кући за старе. 

- Прибој је једна од првих општи-
на која је отворила Прихватилиште за 
жртве породичног насиља, а све ин-
ституције на локалном нивоу умреже-
не су и сарађују како би се препознало 
насиље, адекватно реаговало, пратила 
ова појава и одмах збрињавале жртве, 
посебно деца. Услуга економског осна-
живања жртава породичног насиља, у 
мањим срединама, као што је Прибој, 
теже се остварује, а то је важан елемент 
у рехабилитацији. Ово је лакше ост-
варити у већим срединама, јер је јача 
подршка цивилног сектора. Потребно 
је доношење адекватне законске регу-
лативе, која ће у центар ставити пот-
ребе најрањивијих друштвених група, 
пре свега деце самохраних родитеља, 
жртава породичног насиља и старих 
хронично оболелих лица без породич-

ног старања, којих је у Србији све више. 
Значајно је и успоставити механизам 
праћења имплементације законских 
решења како би се заштитиле најрањи-
вије друштвене групе. Као чланица 
Женске парламентарне мреже, зала-
жем се за подизање свести о родној 
равноправности и активном укључи-
вању жена у друштвени живот. Такође, 
залажем се за реализовање кампања у 
циљу превенције насиља над женама и 
децом – каже наша саговорница.

Српска напредна странка, по њеним 
речима, веома је посвећена питањи-
ма социјалне заштите жена и родне 
равноправности, а тај рад посебно је 
видљив у Одбору за права детета, чији 
је председник др Небојша Стефано-
вић, председник Народне скупштине, 
који је и био предлагач Предлога за-
кона о заштити трудница и породиља, 
тако да током трудноће и годину дана 
након порођаја не могу од послодавца 
добити отказ уговора о раду. Пред-
лог закона је усвојен и тако је ојачана 
правна сигурност жена у време труд-
ноће и након порођаја, а заштићене 
су жене које су радно ангажоване на 
одређено време. Социјалну заштиту  
морамо унапређивати у смислу потпу-
не заштите жена у складу са њиховим 
потребама.

МИЛАНкА ЈЕВТОВИЋ ВУкОЈИЧИЋ, народна посланица

Морамо штитити најрањивије

У организацији Уније жена СНС Сурчин, отворена је 
изложба „Жене Србије у сенци заборава’’. Отварању 
изложбе присуствовале су Стана Божовић, држав-
нa секретаркa у Министарству радa, запошљавања и 
социјалне политике, Марија Обрадовић, народна по-
сланица СНС, и Марија Блечић, шефица кабинета ми-
нистарке за енергетику и заштиту животне средине. 
На изложби су представљене фотографије и биогра-
фије жена које су дале велики допринос у развоју раз-
личитих области друштвеног живота Србије, а данас су 
скоро потпуно заборављене. Представљене су Препо-
добна мати Ангелина Бранковић, катарина Ивановић, 
Милица Стојадиновић, Жана Меркус, катарина Мило-
вук, Драга Љочић, Надежда Петровић, Флора Сандс, 
Јелисавета Начић, Делфа Иванић, Мага Магазиновић, 
Софија Јовановић, Милунка Савић, Дијана Будисавље-
вић, Антонија Јаворник и ксенија Атанасијевић.

Жене Сурчина са Стеваном Шушом, председником 
ОО СНС Сурчин
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На 19. конгресу Удру-
жења кардиолога Србије, 
20. октобра, за будућег 
председника УО Удру-
жења кардиолога Србије 
изабран је напредњак 
проф. др Зоран Перишић, 
градоначелник града 
Ниша. Перишић на ову 
одговорну дужност ступа 
у децембру 2013. године, 
и у наредне две године, 
колико траје мандат, 
трудиће се, како каже, 
да унапреди доступност 
врхунске кардиологије 
грађанима Србије. 

„Ово је први пут да је за 
председника УкС изабран лекар који 
није из Београда. Један од циљева у бу-
дућем раду свакако ће ми бити то да вр-
хунска кардиологија не буде доступна 
само у једном или у два центра, већ да, 
преко радних група, буде доступна што 
већем броју грађана, у што више здрав-
ствених центара у Србији. Жеља ми је 
да се врхунска кардиологија шири, да 
се лекари едукују, да им буду доступне 
најновије информације и да усвајају 
најновија светска достигнућа. У свету је 
у опадању оболевање од кардио-васку-
ларних болести, а код нас је у порасту, 
у Европи смо чак трећи по смртности 
(иза русије и Украјине). Ове болести су 
најозбиљнији здравствени проблем у 
Србији и морамо се сви заједно трудити 
да променимо ситуацију“, каже проф. 
др Перишић.

Напредњак на 
челу Удружења 
кардиолога Србије

Делегација Телекома Србија, на челу са генералним 
директором, Предрагом Ћулибрком, посетила је 

KиM, где су обишли Здравствени центар Косовска Мит-
ровица и донирали три вредна медицинска апарата. 

Ћулибрк je уручио и савремени операциони микро-
скоп „leica M525 F40“ клиници за неурохирургију Кли-
ничког центра Србије, који поседује видео систем и има 
одличне могућности увеличавања. Директор Клинике за 
неурохирургију, проф. др сц. мед. Миодраг Ракић, ис-
такао је да неурохирурзи дневно ураде између 10 и 12 

изузетно сложених операција, које, да би 
биле успешне, захтевају велико знање и 

вештину, али и савремену медицинску 
опрему. Више од 90 одсто оперативних 
захвата изводи се уз помоћ савреме-

них микроскопа, тако да ће овај, најно-
вији, допринети да се рад подигне на виши 
ниво.

„У наредном периоду наставићемо са-
радњу са Клиничким центром Србије и ос-
талим установама којима је потребна по-

моћ. „Телеком Србија“ је већ обез-
бедио и бесплатан телевизијски 
програм (ИПТВ) у просторијама 
јавне намене у КЦС, КБЦ Звез-
дара, Универзитетској дечијој 
клиници у Тиршовој, Институту 

за здравствену заштиту мајке и 
детета и Специјалну болницу за церебралну парализу 
и развојну неурологију у Сокобањској“, истакао је Ћу-
либрк. 

Телеком поклонио 
медицинске 
апарате болницама

ВОЖДОВАЦ

За Звечанску, Бог те видео
канцеларија за младе Општине Вождовац и Intermedia Network организова-

ли су хуманитарни фудбалски меч „За Звечанску, Бог те видео”, на стадиону 
Фудбалског клуба „Вождовац”. Глумци из филма „Монтевидео, Бог те видео’’ 
одиграли су хуманитарну утакмицу са тимом фан клуба „Орлови’’. Новац од 
продатих карата усмерен је за потребе „Центра за заштиту одојчади, деце и 
омладине’’, у Звечанској улици. Утакмици је присуствовало око 2.000 људи.

ЛАЗАрЕВАЦ

Излет за најстарије суграђане
Прикупљали смо одећу за најугроженије породице и поделили је на Међуна-

родни дан борбе против сиромаштва и социјалне искључености. Чланице Уније 
жена редовно посећују старије чланове СНС, а организовали смо и једноднев-
ни излет за 50 наших најстаријих чланова. Унија жена, заједно са руководством  
Општине Лазаревац, у оквиру Међународног дана деце, малишанима из Дневног 
центра за децу с посебним потребама, уручила је слаткише и ЛЦД телевизор.

ВЛАСОТИНЦЕ

Брига о здрављу 
грађана

Низом акција, обележили смо 
1. октобар, Међународни дан ста-
рих. У сарадњи са Домом здравља,  
на платоу у центру Власотинца, 
мерили смо грађанима ниво шеће-
ра и крвни притисак.

„Сличне активности, на 
унапређењу здравља и превенцији 
болести код старих, требало би да 
се спроводе целе године“, истакао 
је др Драган Спасић, лидер власо-
тиначких напредњака и директор 
Дома здравља у овом граду.
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Државни секретар за спорт, Пред-
раг Перуничић, и Растко Јанко-

вић, помоћник директора Канцела-
рије за сарадњу с дијаспором и Срби-
ма у региону, укључили су се у акцију 
помагања и афирмисања Марине 
Блажић и Наташе Обреновић, члани-
ца групе „Блу шел“, које су на недав-
но одржаном Светском такмичењу 
младих у модерном плесу, у Копен-
хагену, освојиле бронзану медаљу, у 
категорији особа са инвалидитетом. 

Марина и Наташа су, заједно са још 
две чланице групе, Хеленом Грујоски 
и Есмом Хаџић, оствариле свој сан у 
Данској, захваљујући великом труду, 
раду и оптимизму, али и помоћи људи 
који су их подржали.

„У оквиру својих надлежности,  
контактирао сам са српским предс-
тавницима дијаспоре у Копенхагену 
и заједничким трудом успели смо да 
нашим талентованим младим људима 
омогућимо бар хумане услове боравка 

и исхране”, рекао је Растко Јанковић, 
помоћник директора Канцеларије за 
сарадњу с дијаспором и Србима у ре-
гиону.

Државни секретар Предраг Перу-
ничић примио је, у свом кабинету, 
чланице групе „Блу шел“, истакавши 
да Министарство омладине и спорта 
подржава све који су добри у спорту, 
као и да је поносан на четири девој-
чице, које су се, следећи своје снове, 
нашле на „врху света.“

Бронза 
за Србију

Председник ОО СНС Опово и 
начелник Јужнобанатског уп-
равног округа, мр Зоран Тасић, 

уручио је донацију Народној кухињи 
у селу Прековце на КиМ, која ради под 
покровитељством Епархије рашко-при-
зренске и косовско-метохијске. Из Јуж-
нобанатског округа стигло је 20 тона 
хлебног брашна, што ће бити довољно 
за рад кухиње наредних 60 дана. 

„Нашу народну кухињу, поред Срба, 
користе ромска заједница и албанске 
породице, које све чешће долазе да 
потраже помоћ. Због политичке ситу-
ације, не само у општини Ново Брдо, 
него уопште на КиМ, они се крију, не 
узимају кувану храну и хлеб, него суве 
намирнице једном у петнаест дана, у 
страху да њихови сународници не саз-
нају да се хране у српским народним 
кухињама“, каже Светлана Стевић, 
која је на челу невладине организације 
Мајка девет Југовића, при Епархији. По 
њеним речима, у селу Прековце живи 
око 8.500 становника, а дневно се у 
народној кухињи спрема 2.000 оброка 
и произведе око 800 векни хлеба. 

Начелник Јужнобанатског округа, мр Зоран Тасић, после 
уручивања помоћи народној кухињи у Прековцима, разго-
варао је у манастиру Грачаница са епископом рашко-при-
зренским и косовско-метохијским, Теодосијем, о тренут-
ној ситуацији и положају Срба на КиМ. Сагласили су се да 

су овакве хуманитарне акције преко потребне, а Тасић је 
обећао да ће, са колегама, следећу хуману акцију органи-
зовати у наредних неколико недеља, као и да ће следећи 
сусрет бити после Нове године. Тасић је, на позив Владете 
Костића, начелника Косовског округа, учествовао на пре-
дизборној трибини у Лапљем Селу.

Брашно за Народну кухињу на киМ

Државни секретар Предраг Перуничић и Растко Јанковић, из Канцеларије 
за дијаспору, са чланицама групе „Блу шел“

Пошиљка од 20 тона брашна биће 
довољна за два месеца прављења хлеба 

за најугроженије породице



Српска напредна странка прославила је петогодишњицу постојања и борбе за бољи живот грађана Србије, 
на величанственом скупу, 21. октобра 2013. године, у препуној Комбанк Арени. Више од 20.000 људи, 

који нису могли да уђу у препуну дворану, конвенцију су директно пратили преко видео бима.


