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Драги пријатељи, 

ко се сукоби са српским менталитетом, навикама 
и таборима, осуђен је на пропаст. Тај зачарани 
круг морамо да прекинемо и да победимо себе. 

нема завера, за све што нам се десило, у највећој мери, 
криви смо сами. Сањали смо и страдали, време је да се 
пробудимо.
од Френклина делана рузвелта, демократског кан-
дидата, уочи председничких избора у америци 1933, 
научио сам да је једина ствар које треба да се плашимо 
- сам страх, јер је то кључно за сваког ко се бави јавним 
послом, посебно политиком. 
данас, када Србији предстоји усвајање низа реформ-
ских закона, закона о раду, приватизацији, стечају, 
планирању и изградњи, као и сет закона који регулишу 
медијску сферу, што је свакако најсмелији политички 

потез у последњих двадесетак година, желим да вам ка-
жем да се ова влада неће плашити. и да неће одустати. 
онима који ће повикати да им је доста тешког живота, рећи ћу да смо живели много 
боље од онога што смо заслужили и зарадили. Својом неодговорношћу, пре свега, нас 
политичара, успели смо да, само у периоду од 2008. до 2012, повећамо незапосленост 
са 14,4 на чак 26,1 одсто, као и да повећањем пензија и плата у јавном сектору, без еко-
номске подлоге, подигнемо јавни дуг са 34,2 на 62,5 одсто бруто домаћег производа!
данас, можда први пут у савременој српској политици, имамо јасан план за успоста-
вљање стабилне економије, чврсте државе са уређеним јавним финансијама. до тог 
светла мораћемо да прођемо кроз много трња у мрачном тунелу, али сам потпуно сигу-
ран да ће на крају мандата владе, многи који нас критикују, морати да признају да смо 
урадили велики посао за нашу земљу, и за нашу децу.
ако промашимо овај пут, у овом мандату, ја ћу морати заувек, ослобођен и сујете и па-
тетике, да напустим политички терен. Биће то и мој, лични пораз, у послу у којем нема 
ничег личног. 
овде је реч о насушној потреби једне земље да бар проба да се промени. Земље у којој 
људи имају потребу да кажу да је увек неко други крив, да оног ко искаче врате у исту 
раван, да ако немам ја, не можеш ни ти да имаш, да што мање радимо, да све завршимо 
на фору, да не устајемо за посао од триста евра... и на крају ону највећу, константну 
потребу, да ништа од тога не променимо. 
а ако се неко дрзне, ако проба, покуша, крене, рингишпил се заврти и они који су били 
за реформе, одједном буду против, они који су били за законе, углас вичу како су закони 
лоши, заступници права послодаваца постану заступници права синдиката, левичари 
постану десничари, десничари пређу у левицу, интелектуалци машу песницом, радници 
одбијају да раде...
и једини који у свему томе остане напуштен, ојађен и крив, јесте управо онај ко је нешто 
покушао. како си се усудио?! - виче му, сложно, Србија.
они који се сукобе са српским менталитетом, навикама и таборима увек су били осуђени 
на пропаст. То коло и тај зачарани круг, једном заувек, морамо да прекинемо. да побе-
димо себе како бисмо имали шансу, какву-такву.
Србија, једноставно, мора да почне да ради. и нека се буни ко год хоће, сваку расправу 
ћу и лично да подржим, али нећу одступити од реформи и од закона којима је рад упра-
во и сврха. они треба да омогуће брже и лакше запошљавање (нова радна места), треба 
да подстакну инвестиције (нова радна места), да покрену привреду (опет нова радна 
места), да сузбију сиву економију (још једном: нова радна места).
Свака од ових мера има само један циљ - да људи у Србији раде. рад је једини начин да 
нам, заиста, буде боље. рад мора да буде наша главна идеологија, основа наше вере, 
наш залог за сваку и свачију будућност. 
и зато, на крају, овај текст завршавам оним чиме је ова влада и добила мандат на избо-
рима: реформе одмах! Закони одмах! рад одмах!
Београд, јул 2014.
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реформе које је александар 
вучић обећао у премијер-
ском експозеу, а које ће 
омогућити привлачење ин-
вестиција, отварање нових 

радних места, промену свести и сис-
тема, како би Србија постала модерна 
и уређена држава, грађани су почели 
свакодневно да осећају. У скупштин-
ску процедуру улaзе предлози изме-
на Закона о раду, Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању, Закона 
о приватизацији и стечају, Закона о 
планирању и изградњи...

„раније смо увек пред изборе има-
ли власти које су повећавале плате и 
пензије, без икаквог основа, само да 
би се додворили људима у Србији, 
како би им дали глас на изборима. 
Пред претходне изборе, 2014. године, 
по први пут, власт није изашла са так-
вим мерама, већ је, напротив, уведена 
веома непопуларна мера - солидарни 
порез. За озбиљне људе у Србији то је 
довољан сигнал да ствари почињу да 
се мењају. ови закони, такође, били 
су једно од наших обећања, и веома 
се поносимо што смо почели да мења-
мо све од чега се бежало током прет-
ходних 15 година. Сада свако може да 
види да је Србија кренула. После мно-
го прича, после много година лажних 
обећања, Србија је сада коначно кре-
нула напред“, каже премијер вучић. 

Према његовим речима, дошло је 
време да сви виде да наша држава 
више не одлаже реформе и да доноси 
тешке мере, које значе оздрављење и 
бољитак за српско друштво, за српску 
породицу, за српског човека. 

„Поносан сам што се данас похвал-
но изражавају о Предлогу закона о 
раду и они који су увек били на супро-
тној политичкој страни, и да кажу да 
је то велики помак напред. од 2007. 
до 31. децембра 2012. пензије су по-
већане 72 одсто, а само у једном тре-

Србија је кренула 
н а п р е д

- Пред највишим руским званичницима, Владимиром 
Владимировичем Путином и Дмитријем Анатољевичем 
Медведовом, исто као и пред госпођом Ангелом Мер-
кел, и пред Мануелом Валсом, и пред свима, кажем да 
је Србија на европском путу, али да желимо да очува-
мо традиционално пријатељство са русијом. То је снага 
српске политике данас, то су озбиљност и одговор-
ност, које се поштују (александар вучић)
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нутку 2008. године чак 22 одсто, иако за то није било ни-
какве економске основе. реч је била о чисто политичким 
одлукама, некима је то било потребно да раде пред избо-
ре, а некима после, да би правдали своје коалиције. Зато 
смо дошли у ситуацију да изгубимо, у међувремену, 705 
милијарди динара. и када нам бесрамно кажу - расте јав-
ни дуг, кажем да расте јер исплаћујемо оно на шта су нас 
они обавезали, да враћамо камате које нам расту из дана 
у дан. имамо нездрав систем, трошимо много више од 
онога што зарадимо. и зато нам је хитно потребно да оз-

дравимо наш систем. За све ове реформске законе добили 
смо подршку целог света, свих важних финансијских ин-
ституција. од њиховог спровођења немамо баш никакве 
финансијске или политичке користи, наш једини мотив је 
да покренемо земљу. најлакше је да седите и да ћутите, 
да ништа не радите, да читате новине до 10, пијете кафу 
од 10 до 11, направите неку комбинацију, као што су сви 
раније правили, и да се хвалите како сте веома успешни“, 
каже премијер вучић.

Једина његова мотивација, како каже, јесте реформи-
сање Србије, како би људи за три-четири године могли да 
кажу да смо постали нормалнија земља. Према његовим 

економски 
патриотизам

„Наши људи треба да науче да је порез светиња. То је 
истински патриотизам, економски патриотизам, јер се 
плаћањем пореза и узимањем фискалног рачуна, брине-
мо о својој држави, о путевима, школама, болницама... 
Тако показујемо да се бринемо о стању јавних финан-
сија своје државе, исто онако како се бринемо о стању 
личних и породичних финансија. Желим да људи раз-
мишљају како да оснују мало, средње, микро предузеће, 
како да развију приватни бизнис. То сматрам највећим 
патриотизмом и најважнијим задатком. Али, пре него 
што уђемо у мере фискалне консолидације, морамо да 
кренемо у промену болесног стања у нашим јавним пре-
дузећима. Неиздрживо је више да нам Железница, еПС и 
друга јавна предузећа буду оваква“, рекао је премијер.

Расправа у Народној скупштини поводом Предлога измена и допуна Закона о раду



Током посете премијера Александра Вучића Русији, где 
је примљен уз највише државне почасти, у Београду 
је потписан уговор о Јужном току. Србија је тиме, по 

његовим речима, добила можда најбоље услове у односу на 
све друге земље. Премијер је нагласио да до решења свих 
спорних момената и до договора о Јужном току не би дошло 
без ангажовања и добре воље председника Русије, Влади-
мира Путина. 

„Србија није могла да узме обичан кредит за Јужни ток, 
јер би тако подигла висину јавног дуга и дефицит, због чега 
је тражен субординисани кредит, односно да се кредит не 
исплаћује у новцу, већ кроз дивиденде за транзит гаса, а уз 
то је камата са првобитних осам одсто, смањена на 4,25 од-
сто. Договорили смо и да половину грађевинских радова и 
40 одсто других радова, у оквиру пројекта гасовода, изводе 
српске компаније, тако да ће српске фирме имати око 350 
милиона евра да раде и направе велики посао. Пројектом ће 

руководити два кодиректора, српски и руски, и седиште ће 
бити у Београду. Са Путином сам разговарао о економској, 
политичкој и свакој другој сарадњи две државе. Прихватио 
је мој позив за посету и веома брзо, пре краја године, биће 
у Београду. То, чини ми се, довољно говори о међусобном 
уважавању и сарадњи коју Србија има са Русијом“, истакао 
је председник српске Владе.

Премијер Вучић, дан раније, сусрео се и са премијером 
Руске Федерације, Дмитријем Медведовом, као и са пр-
вим човеком „Гаспрома“, Алексејом Милером. У српској 
делегацији били су и министар енергетике и рударства, 
Александар Антић, министар привреде, Душан Вујовић, и 
градоначелник Београда, Синиша Мали. Разговарало се о 
економској сарадњи, укључујући реализацију заједничких 
енергетских и инфраструктурних пројеката, као и о кре-
дитима у секторима финансија, транспорта, индустрије, 
пољопривреде, хуманитарних питања и културе.
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Успешна посета Москви

речима, овакве реформе успеле су да спроведу естонија, 
Португалија, грчка је на њих натерана, али када је већ 
била у стању потпуног банкротства. Ми, како каже пре-
мијер, нећемо да будемо натерани. 

„нећемо доживети банкрот, иако су нас неодговорни 
људи довели до ивице банкротства. нећемо, зато што 
ћемо предузети све неопходне мере да Србија буде нор-
мална, успешна и модерна земља. Сви виде да су отпори 
променама велики. Чудим се некима, који данас критикују 
овај Предлог закона о раду, са, тобоже, социјалдемократ-
ских позиција, јер су некада подржавали неупоредиво 

либералнији Ђинђићев Закон о раду, и говорили да је 
веома реформски. овим законом правимо флексибилније 
тржиште рада и размишљамо о незапосленима. катастро-
фалном политиком, у претходној деценији, довели су до 
тога да људи беже из приватног сектора, и да је сан сваког 
родитеља да му се дете запосли у јавном сектору, јер тамо 
може да и не ради, а да буде сигуран да га нико неће от-
пустити и да ће имати високу плату. To морамо да мењамо 
и да правимо здрав систем.  Хоћемо да запослимо више 
људи, да нам тржиште рада буде боље, да привучемо 
више инвеститора“, истиче премијер.
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колико је наша држава поправила углед и поло-
жај на међународној политичкој сцени најбоље 
говори скорашња жива дипломатска активност, 
и податак да смо, у протеклих неколико месе-
ци, имали рекордан број одлазака у званичне 

посете, као и број посета високих страних државника Ср-
бији. интересантно је да смо, у само једном дану, 17. јуна, 
угостили чак три значајна државника - министра спољних 
послова русије, Сергеја Лаврова, премијерку Словеније, 
аленку Братушек и потпредседника владе и министра 
спољних послова Црне горе, игора Лукшића.

нешто раније, премијер вучић био је у званичној, по 
многима историјској, посети немачкој канцеларки, 

ангели Меркел, пошто сличних посета није било током 
претходних неколико деценија. Тих дана, на адресу не-
мањине11 стигло је и писмо потпредседника Сад, Џозефа 
Бајдена. 

Затим је уследио низ веома значајних сусрета, када је 
премијер вучић разговарао, у румунији, са премијерима 

пет земаља. Током неформалног сусрета, на делти дунава, 
премијера Србије, грузије, Молдавије, Чешке, Словачке и 
румуније, било је речи о што скоријем интегрисању зе-
маља региона у европску унију, и о европским регионал-
ним питањима. домаћин сусрета био је виктор Понте, а 
састали су се, поред српског премијера, и премијер Мол-
давије - Јурије Леанка, грузије - иракли гарибашвили, 
Словачке - роберт Фицо, и Чешке - Бохуслав Соботка. 

Један од најзначајнијих сусрета у претходном периоду 
била је званична посета Москви, током које је премијер 

вучић разговарао са председником русије, владимиром 
Путином, који је најавио да ће посетити Београд до краја 
године, након чега је потписан уговор о Јужном току и 

остварен читав низ погодности за нашу земљу. дан ра-
није, премијер вучић имао је још један важан разговор – са 
премијером руске Федерације, дмитријем Медведовом, и 
са представницима највећих руских компанија.  

неколико дана раније, александар вучић био је у зва-
ничној посети Паризу, где је разговарао са премијером 

Француске, Мануелом валсом, али и са представницима 
најмоћнијих француских фирми, окупљених у удружењу 
МедеФ, међу којима су „алкател“, „Лафарж“, „оранж“, 
„ротшилд“, „Сосиете женерал“... Током посете Паризу, 
српски премијер сусрео се и са француским министром 
економије, привредног опоравка и дигиталне економије, 
арном Монтбуром.

као главни утисак са сусрета у Паризу, премијер вучић 
је нагласио да је Србија добила пуну подршку за на-

поре на путу реформи, а да су француске компаније заин-

дипломатСка       офанзива Србије
Пријатељски разговор: Александар Вучић са премијером Руске 

Федерације, Дмитријем Медведовом, током посете Москви

Премијер Вучић приликом посете Румунији и неформалног 
сусрета са премијерима пет држава - Виктором Понтом 

(Румунија), Јуријем Леанком (Молдавија), Иракли Гарибаш-
вилијем (Грузија), Робертом Фицом (Словачка) и Бохуславом 

Соботком (Чешка)

У Београду је одржана заједничка седница Влада Мађарске и 
Србије: Премијери Виктор Орбан и Александар Вучић
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дипломатСка       офанзива Србије
тересоване да, у великом броју, дођу у нашу земљу. од 
пројеката који би најбрже могли да се остваре, премијер 
је истакао компанију „Хачинсон“, која производи гуме у 
ауто-мото индустрији, али и „винчи“ и „алстом“. 

У претходном периоду, у Београду је одржан и један 
несвакидашњи састанак – заједничка седница вла-

да републике Србије и републике Мађарске, на којој је 
истакнуто да су односи две државе у успону. Мађарску 
делегацију предводио је премијер виктор орбан, а раз-
говарало се о разним питањима, од мађарске подршке 
Србији на европском путу, до изградње железничке и 
путне инфраструктуре, посебно изградњи пруге Београд 
- Будимпешта и Суботица - Сегедин - Баја, и отварању 
већег број граничних прелаза. Потписано је и више спо-
разума из области саобраћаја, животне средине и међу-
полицијске сарадње.

Још једну заједничку седницу влада, овог пута аустрије 
и Србије, премијер вучић договорио је са аустријским 

савезним канцеларом, вернером Фајманом, током Фајма-
новог боравка у Београду, само неколико недеља после 
вучићеве посете званичном Бечу. и на овој седници тре-
бало би да се разговара о економској сарадњи и улагањи-
ма аутријских компанија у Србију. 

крајем јуна, у Србији је боравио и председник европске 
комисије, Жозе Мануел Барозо, који је премијеру ву-

чићу обећао да ће европска унија, и у наредним месецима 
и годинама, бити уз Србију, како би јој помогла да санира 
последице поплава, и истакао да је европска комисија пре-
усмерила 30 милиона евра, из иПа фондова, за те намене.

Претходни период обележило је и друго путовање 
премијера вучића у Берлин, у року од свега две не-

деље, током којег се, још једном, сусрео са немачким ми-
нистром иностраних послова, Франком валтером Штајн-
мајером и намачким привредницима, на отварању панел 
дискусије „нови почетак према Бриселу - Србија на путу 
ка европској унији“, у организацији Форума Србија не-
мачка и немачког Савета за спољну политику у Берлину. 
Министар Штајмајер искористио је прилику да похвали 
владу премијера вучића за одлучност да спроведе ре-
форме, и још једном истакао да ће немачка подржати 
Србију на путу у еУ. 

Премијер вучић је сваки од ових сусрета искористио 
да као тему наметне привредну сарадњу и да позо-

ве стране инвеститоре да дођу у Србију, отворе погоне 
својих компанија и нова радна места, а истовремено је 
обећао и да ће Србија учинити све да поједностави проце-
дуре, створи бољи пословни амбијент и постане погодно 
место за инвестиције. 

Гост Београда био је Жозе Мануел Барозо, председник 
Европске комисије

Премијер Вучић са премијером Француске, Мануелом Валсом, у Паризу

Сусрет са Франком Валтером Штајнмајером, 
немачким министром спољних послова, 

и немачким привредницима, у Берлину



ПРОЈЕКАТ БЕОГРАД НА ВОДИ
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У реновираној згради „геозавода“, у карађорђевој 
улици, свечано je представљен мастер план „Београ-
да на води“, а премијер Србије, александар вучић, 
најавио да ће симбол тог пројекта и будући симбол 
целог Београда, Београдска кула, бити завршена до 

краја 2016. године.
Захваливши инвеститору из Уједињених арапских емирата, 

Мухамеду ел абару, вучић је рекао да му срце убрзано куца јер 

ће, када све буде завршено, ово бити једно од најлепших места 
на свету.

„ова зграда није само макета, погледајте околину, то изгледа 
као музејски експонат. изглед карађорђеве улице промењен је 
овом зградом, а наш план је да променимо овај део града, и лице 
Србије, које треба да изгледа лепо и чисто као ова зграда“, рекао 
је премијер.

Према његовим речима, реализација пројекта обнове зграде 

МУхАМеД ел АБАр, директор компаније „игл хилс“:

Београд ће бити центар региона
инвеститор из УАе и директор компаније „игл хилс“, Мухамед ел Абар, зах-

валио се Влади Србије на поверењу указаном његовој компанији, и рекао да је 
задовољство и част радити у Србији. Најавио је да ће инвестиција у „Београд на 
води“ бити вредна око три милијарде евра, а да ће до завршетка радова тај износ 
можда ићи и до четири милијарде. изразио је уверење да ће, захваљујући расту 
туристичке и пословне активности, која ће из тог пројекта проистећи, главни 
град Србије постати центар региона. По његовим речима, ово није пуки грађе-
вински пројекат, већ је реч о процесу мењања живота људи и читавог једног 
града.

„Све је могуће ако дате све од себе, и то учините добро и поштено. част нам је 
што нам грађани Србије верују да ћемо направити нешто што ће суштински про-
менити људске животе. Овај пројекат ће допринети променама у друштву и раз-
воју овог града, удахнути људима оптимизам и осећај поноса. „Београд на води“ 
ће бити комбинација пословног простора, станова, хотела, централног парка, 
кеја, паркинга, образовних институција и свега другог што је потребно за живот 
становника модерне метрополе“, рекао је ел Абар, и нагласио:

„раст туристичке и пословне активности, до које ће доћи кад заживи „Београд 
на води“, начиниће од Београда центар региона. Видели смо како је у протеклом 
периоду расла ваша национална авиокомпанија, зато што је паметно инвестира-
но, и зато што се она добро води, исто ће се догодити и са овим пројектом”.

Београдска кула готова         до краја 2016.

Мухамед Ел Абар

Премијер Вучић добио је од Мухамеда Ел Абара на поклон 
стаклену макету Београдске куле
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Београдска кула готова         до краја 2016.
геозавода, на коме је радило 300 радника из Србије, коштаће 
знатно више од 2,5 милиона долара, колико је било планирано.

„Три стотине наших људи овде је радило за новац господина 
ел абара и ово је њихов поклон нашем граду, нешто што ће нам 
остати и за наредних 100 година, као што су се неки постарали 
да нам направе ову зграду 1905. године“, истакао је премијер ву-
чић.

Премијер је нагласио да су у току обимни радови који се не 
виде, али представљају најтежи део посла. на пролеће наредне 
године почеће изградња прве а фазе шопинг мола, Београдска 
кула биће завршена пре краја 2016. године, што ће бити рекорд 
у брзини градње, чак и за Уае.

„Београђани ће већ пре краја 2016. године моћи да се диве 
овој великој кули и простору око ње, мостовима и местима са 
ресторанима и кафићима... Београд ће са овим местом постати 
најбоља туристичка дестинација. С поносом могу да кажем да су 
инеститори веома задовољни ангажовањем српских радника, да 
је формирано предузеће „Београд на води“ и да предстоји фор-

мирање заједничког предузећа Србије са арапским пријатељи-
ма“, рекао је вучић.

Премијер је нагласио да земљиште, на којем ће бити изграђен 
„Београд на води“, неће мењати власника, већ да ће бити дато у 
закуп на одређени број година. По његовим речима, град Бео-
град уложиће у рашчишћавање Савског амфитеатра око 200 ми-
лиона евра, а можда и мање, арапски инвеститор уложиће три до 
четири милијарде евра, у складу са инвестицијом, биће подељен 
и профит.

на питање да ли ће овај пројекат променити изглед старог Бео-
града, што су неке од критика у јавности, премијер је одговорио да 
му не пада на памет да се повлачи пред пројектом, који је чист, до-
бар за грађане Србије, и целу земљу, истичући да ће током његове 
изградње разговарати и са архитектама и урбанистима из Србије.

„Уместо аутобуске и железничке станице, које очајно изгле-
дају, уместо барака и бетонских база, градићемо споменике и 
музеје. Желим леп, умивен и чист град, као што је реновирана 
зграда геозавода“, рекао је премијер.

СиНишА МАли, градоначелник Београда:

Приоритет градске власти
Градоначелник Београда, Синиша Мали, рекао да ће градска власт настојати да дове-

де инвеститоре у главни град, указујући да је пројекат „Београда на води“ историјски и 
за целу Србију.

„реализација овог пројекта приоритет је градске власти. реч је о уређењу око 100 хек-
тара земље у Савском амфитеатру, о пројекту од 3,1 милијарде долара, о изградњи 1,8 
или два милиона квадрата стамбеног, пословног, комерцијалног, уметничког и култур-
ног садржаја. Сваки грађанин Београда и Србије моћи ће у згради „Београдске задруге“ 
да види макету пројекта и да се упозна са детаљима изградње. Ово је први видљиви 
резултат нашег заједничког рада са „игл хилсом“ из УАе, и први корак на почетку реа-
лизације пројекта „Београд на води”.

Обновљенља зграда „Геозавода” у Карађорђевој



Постоји воља да се 
спроведу реформе

10  |  СнС инФорМаТор 17/2014

ИНТЕРВЈУ БРОЈА

Др јОрГОВАНКА ТАБАКОВић, 
ГУВерНер НАрОДНе БАНКе СрБије

- Појам обнове треба да подразумева обнову 
морала становништва, успостављање пошто-
вања и вредности људи и људског рада, из-
градњу државе и државне инфраструктуре, у 
свим секторима, али и обнављање уверења да 
ми можемо, и да не постоји немогуће
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гувернер народне банке Србије, др Јоргованка Таба-
ковић, економске мере, са којима је премијер вучић 
изашао пред грађане Србије, оцењује као неопходне 
и неодложне, односно као резултат детаљне анализе, 
свеукупног сагледавања њихових последица и ефеката, 

реалне процене шта се може, мора и хоће урадити. Сама реч ре-
форма означава промену, а промена, према њеним речима, није 
увек лака, чак и када је прелазак на нови курс исправан и једино 
могућ, а нарочито када је реч о промени системских, давно уко-
рењених и широко распрострањених навика. 

- важне су добре идеје, али су још важније воља, снага и одлуч-
ност да се оне спроводу у дело. овога пута, то постоји и у томе је 
кључна разлика – истиче гувернер Јоргованка Табаковић.  

Много се говори о вашој идеји увођења неке врсте радних 
акција, где би се обнавља-
ла инфраструктура земље, 
нарочито у пределима по-
гођеним поплавама, а мла-
ди људи би, заузврат, до-
били могућност плаћања 
радног стажа и пензионог 
осигурања. Да ли се иде ка 
реализацији ове замисли? 
- Санирање последица поплава, 

које су нас задесиле, велики је иза-
зов. радне акције, у свом изворном 
облику, или као идеја прилагођена 
савременим околностима и могућ-
ностима, добар су и изводљив на-
чин да се, са једне стране, запосле 
људи, а са друге, изграде насеља, 
путеви и пруге. оне су начин да се 
обнови Србија на више фронтова. 
Појам обнове треба да подразу-
мева обнову морала и етике ста-
новништва, успостављање пошто-
вања и вредности људи и људског 
рада, изградњу државе и државне 
инфраструктуре, у свим сектори-
ма, али и обнављање уверења да 
ми можемо, и да не постоји немо-
гуће. данас су се стекли услови да 
се новим, масовним приступом, 
односно радним акцијама, све то 
може постићи. Саме радне акције 
су места на којима се људи такми-
че ко ће више и боље да уради, и 
не само да подстичу морал и вред-
ности, већ незапослене људе, било 
да су инжењери или грађевински 
радници, чине важним учесници-
ма у изградњи државе. Уосталом, 
проучавајмо прошлост да бисмо дефинисали будућност, говорио је 
конфучије. Ја бих додала: Само повремено погледати у прошлост, да 
се присетимо наученог и опробаног, осврнути се око себе да уочимо 
постигнуто, и константно се усмеравати на будуће изазове.

Колико Народна банка Србије, својим мерама, доприноси 
стварању бољег инвестиционог амбијента у Србији? 
- Све наше мере, активности и капацитети усмерени су на 

остваривање наших циљева и задатака, а сви они подређени су 
бољем животу наших грађана. Стабилност цена и девизних кре-
тања, у наредном периоду, требало би да се одрази и на смањење 
премије ризика земље, која је садржана у каматним стопама на 
кредите привреди и становништву. одржавањем инфлације на 
ниском нивоу, постепено се отвара простор за релаксацију мо-

нетарне политике и смањење референтне стопе, што ће довести 
до пада општег нивоа каматних стопа. на овај начин нБС, у свом 
домену, доприноси изградњи окружења погодног за инвестици-
је. Међутим, централна банка није институција која, без подршке 
осталих учесника, може самосталним радом поправити макро-
економски амбијент. Само усклађена активност свих економских 
политика државе може довести до покретања привреде. Зато је 
обавеза свих нас, који креирамо економске политике, да доноси-
мо одговорне одлуке и спроводимо реформе. Само на тај начин 
могућ је привредни раст, уз ниску инфлацију, стабилан финан-
сијски систем и високу запосленост становништва.

Колико ће четири финансијска закона – о заштити ко-
рисника финансијских услуга, о девизном пословању, о 
осигурању, и о платним услугама, допринети да грађани 

ефикасније користе кредите 
банака? Да ли можете да нам 
објасните на примеру?

- измене закона о заштити 
корисника финансијских ус-
луга и о девизном пословању, 
као и нови закони о осигурању 
и о платним картицама, мо-
рају да имају, и имају за циљ, 
побољшање живота грађана и 
ефикасније коришћење креди-
та банака. Без тог циља, они су 
бесмислени и безвредни. Циљ 
измена Закона о заштити ко-
рисника финансијских услуга је 
да се заштите грађани, који су 
узимали кредите пре ступања 
на снагу тог Закона, јер он не 
важи ретроактивно. Ступио је 
на снагу 5. децембра 2011. го-
дине и односи се на оне грађане 
који су користили финансијске 
услуге након тог датума, док 
су остали доведени у неравно-
праван положај. дужницима се 
сада, приликом отплате месеч-
них рата, обрачунава исти курс, 
као и приликом одобравања 
кредита, односно средњи курс 
нБС, али се то не односи на 
оне који су узели кредите пре 
5. децембра 2011. године. не 
уводећи ретроактивност зако-
на, ми морамо да изједначимо 
кориснике у погледу рата које 
им убудуће доспевају, односно 
које доспевају од оног тренутка 
од када будемо донели измене 

и допуне закона. као што сам недавно рекла у једном интервјуу – 
ако се промовише правило „један човек један глас“, тако и сваки 
тај човек мора да буде једнак и пред банкарским шалтером.

Да ли ове мере иду у правцу смањења камата које банке 
узимају од клијената, а које су доста високе?
- Сви знамо једно од основних економских правила која важе у 

тржишној економији, а то је да цену неке услуге одређује тржиште 
на коме се цене слободно формирају, у зависности од понуде и 
тражње. Ми не можемо утицати на пословне одлуке банака, оне то 
раде самостално, у складу са својом пословном политиком. оно што 
ми можемо и радимо јесте да укажемо банкама да морају више да 
воде рачуна о могућностима и потребама оних због којих постоје, и 
од којих и живе, односно о њиховим клијентима.

Драгоцена размена искуства
Какве сте утиске понели са форума Европске централне 
банке, којем сте присуствовали на позив председника 
ЕЦБ, Марија Драгија? Колико има сличности, а колико 
разлика, између монетарне политике НБС и других цен-
тралних банака? 
- Позив на Форум који је организовала европска цен-

трална банка, а који је окупио више од 150 учесника (гу-
вернера, највиших владиних званичника, представника 
најзначајнијих финансијских институција, економских 
стручњака ) је одлична прилика на којој представљам рад 
НБС. Колико је то значајно говори чињеница да је Народ-
на банка сваке земље, огледало државе пред народом, 
односно рефлексија народа пред светом. НБС је, са 130 
годишњом историјом и својим двогодишњим доприносом 
укупној стабилности земље, слика која се са поносом пред-
ставља. Свака држава, односно прилике у њој, су различи-
те, тако да је „преписивање“ немогуће, али су овакви ску-
пови увек добар повод за размену искустава, сагледавања 
оног што је добро и примењиво из туђег искуства, али и 
подсетник за заобилажење замки и савладавање препрека, 
које неки други можда нису успели да прескоче.
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народни посланик из редова СнС и 
председник скупштинског одбора 
за контролу служби безбедности, 

генерал Момир Стојановић, има дуг стаж 
на различитим одговорним местима у 
сектору војне безбедности. Био је дирек-
тор војно-безбедносне агенције, начел-
ник одељења за оперативне послове ко-
манде Приштинског корпуса Треће армије 
војске СЦг, као и припадник артиљериј-
ско-ракетних јединица Противваздушне 
одбране војске. данас, такође, има одли-
чан увид у безбедносну ситуацију у Ср-
бији и региону, али и у дешавања у оквиру 
полиције и војске.

Дуго година били сте на челним 
позицијама у органима безбедности. 
Како, као човек са Вашим искуством, 
видите смену полицијских генерала?
- недавна смена начелника управа у 

МУП-у рС обезбеђује предуслове за ко-
рениту законодавну, организациону и 
кадровску реформу овог Министарства. 
Селективан приступ у предистражним 
и истражним радњама и поступцима по 
кривичним делима, која се гоне по служ-
беној дужности, поларизација МУП-а, 
кокетирање са представницима медија, 
неразјашњени односи са појединим носи-
оцима организованог криминала и лоши 
међуљудски односи, само су неки од раз-
лога за смене начелника управа у МУП-у. 
деполитизација, декриминализација и 
професионализација су кључни предусло-
ви за реформу МУП-а. дугогодишњи на-
гомилани проблеми захтевају стрпљење 
и истрајност у том процесу. ова реформа 
коинцидира са усаглашавањем стандарда 
и законске регулативе из поглавља 23 и 
24 претприступних преговора са еУ. ре-
форме морају бити корените и морају ићи 
до сваке полицијске управе на локалном 
нивоу.

- реални безбедносни изазови за нашу 
земљу су потенцијално нестабилна 
безбедносна ситуација на КиМ, појава 
сепаратизма у рашко-полимској об-
ласти, југу Србије и Војводини, као и 
међународни тероризам и организо-
вани криминал. Потенцијални безбед-
носни изазов су и могући потреси због 
либерализације тржишта и економ-
ских реформи 
(генерал Момир Стојановић)

Генерал МОМир 
СТОјАНОВић, 
председник Одбора за 
контролу служби 
безбедности

реформе да иду до сваке 
полицијске станице
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шта очекујете да ће се следеће дешавати у српској 
полицији?
- очекујем неопходне измене у Закону о полицији и дру-

гим подзаконским актима, који регулишу област унутра-
шњих послова. очекујем да ће предложена законска 
решења ићи у правцу веће одговорности и овлашћења 
Министарства унутрашњих послова за стање у том орга-
ну, као и решења која ће уредити регулативне факторе, 
спречити злоупотребу овлашћења и рад МУП-а учинити 
транспарентнијим.

Како, са места председника скупштинског Одбора 
за контролу служби безбедности, до кога долазе 
веома релевантне информације, оцењујете безбед-
носну ситуацију у Србији?
- Безбедносну ситуацију у Србији оцењујем релативно 

стабилном. реални безбедносни изазови, ризици и пре-
тње за нашу земљу су потенцијално нестабилна безбед-
носна ситуација на косову и Метохији, појаве сепаратизма 
у рашко-полимској области, југу Србије и војводини, као 
и међународни тероризам и организовани криминал. По-
тенцијалним безбедносним изазовом, у наведеном пери-
оду, оцењујем могуће специјалне потресе због либерали-
зације тржишта и економских реформи. одбор је недавно 
усвојио шестомесечне извештаје о раду обавештајних и 
служби безбедности, и констатовао да обавештајно-без-
бедносни сектор адекватно прати и процењује актуелно 
безбедносно стање у земљи, и државном руководству 
предлаже целисходне мере.

Да ли може да се направи паралела између тренутне 
безбедносне ситуације и ситуације током 2003. го-
дине?
- Безбедносна ситуација 2003. године била је јако сло-

жена због убиства премијера, ванредног стања и нефунк-
ционисања обавештајно-безбедносног система. У таквом 
стању нерегуларности и кризе у функционисању инсти-
туција система, неки отуђени центри моћи утицали су на 
креирање стања у друштву. данас све институције систе-
ма функционишу, безбедносна ситуација је стабилна, а ус-
пешном борбом против организованог криминала, утицај 
отуђених центара моћи је сведен на минимум.

Докле се стигло са откривањем злоупотреба у тро-
шењу буџетских средстава на КиМ? Да ли се зна 
обим злоупотреба? Када грађани Србије могу да 
очекују да они, који су злоупотребили своје поло-
жаје, за то и одговарају?
- након усвајања на одбору, извештај анкетног одбора 

о трошењу буџетских средстава намењен киМ за период 
од 2000. до 2012. године ушао је у скупштинску процеду-
ру. реформски закони имају приоритет у раду Парламен-
та, али верујем да ће се у наведеном периоду овај извештај 
наћи на дневном реду једног од скупштинских заседања. 
извештај је, на њихов захтев, достављен Тужилаштву за 
организовани криминал, те ценим да ће неке предистраж-
не и истражне радње бити предузете и пре него што 
Скупштина усвоји извештај и упути га влади. реч је о број-
ним злоупотребама и системским пропустима. верујем да 
ће ова влада, преко надлежних органа, предузети све за 
кривично процесуирање свих оних који су отуђили, или 
ненаменски трошили новац пореских обвезника.

Проширени састанак 
Градског одбора 
Београд у Центру „Сава”

У великој сали Центра „Сава” одржан је са-
станак проширеног Градског одбора коме је 
присуствовало око 3.500 људи. Циљ састанка 
је разматрање рада Градског одбора, резултата 
али и планова за предстојећи период. 

Поред најактивнијих чланова, састанку је 
присуствовало руководство Градског одбора, 
на челу са  председником Градског одбора, др 
Небојшом Стефановићем. чланови су више од 
два сата постављали питања и водили полемику 
како и на који начин да се побољша рад опшин-
ских одбора.

Громогласним аплаузом поздрављен је и пред-
седник Српске напредне странке, Александар 
Вучић, који је на путу ка аеродрому дошао да 
поздрави чланство и захвали се на подршци и 
лојалности, али и раду на терену.          М. Врачар

Небојша Стефановић
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СНС ПАНОРАМА

1. ПеТрОВАЦ НА МлАВи
Без промена на седници СО
У Бистрици  је одржана трећа манифес-

тација „Сабор воденичара и помељара“, 
под покровитељством Oпштине. После 
14. седнице Со Петровац на Млави, кон-
ференцију за медије одржао је председ-
ник Со Петровац на Млави, душко неди-
нић. на питање како коментарише најаве 
да је на овој седници требало да СнС буде 
искључена из власти, одговорио је да се 
СнС не плаши преласка у опозицију, али 
да је изборима добила апсолутну већину 
гласова грађана. 

2. рАчА
Брашно и одећа за Црвени крст
У наставку акције прикупљања хумани-

тарне помоћи, Форум младих СнС рача 
и оо СнС рача прикупљали су помоћ у 
виду брашна и одеће, који су донирани 
Црвеном крсту рача.

3. ПриБОј
Посао за најмање 600 радника
додељене су награде најбољим учени-

цима основних и средњих школа, добит-
ницима признања на окружним и репу-
бличким такмичењима, и њиховим профе-
сорима. Со Прибој усвојила је стратегију 
и подзаконска акта у вези са решавањем 
проблема невласничких паса и мачака, а 
послови везани за зоохигијену биће пове-
рени ЈкП „Услуга“. Прибојски матуранти, 
први пут, плесали су кадрил и тако постали 
део европског пројекта “European Quadrille 
Dance Festival 2014”. У „Фап“ Прибој 
потписан је Меморандум о разумевању из-
међу владе Србије и финског произвођача 
камиона „Сису ауто“, којим је предвиђено 
да се до краја августа потпише уговор, а 
већ у септембру да почне производња ка-
миона. Потписивању Меморандума, који 
су потписали министар привреде душан 
вујовић и власник компаније „Сису“ Тимо 
корхонен, присуствовали су премијер 
александар вучић и фински амбасадор у 
Србији, Пека орпана. Премијер је поручио 
да је ово велики дан за „Фап“, Прибој и Ср-
бију, и да ће компанија запослити најмање 
600 радника.

4. лОзНиЦА
Донација из швајцарске
на иницијативу народне посланице 

СнС из Лознице, проф. велинке Тошић, 

посетио нас је министар за ванредне ситу-
ације велимир илић, изразио спремност 
да помогне у санацији штета од поплава 
и заложио се за бржу изградњу моста на 
Јадру у драгинцу. на иницијативу проф. 
велинке Тошић и Миће вукића, који ради 
у Швајцарској, стигла је велика хумани-
тарна помоћ за општу болницу у Лозни-
ци. Превоз је обезбедио драган Милова-
новић из Параћина, набавку робе вукић, 
а медицинску опрему донирала је и крис-
тина алиано Борги из Лугана. Стигла је и 
помоћ у храни, обући и одећи од људи до-
бре воље и католичке цркве из Мендри-
сиа. Лозницу је посетио Зоран Бабић, шеф 
посланичког клуба СнС, и разговарао са 
члановима го СнС Лозница, и послани-
цима велинком Тошић и др Јездимиром 
вучетићем.

5. КрАљеВО
Помоћ Марибора
Председник Србије, Томислав николић, 

са супругом драгицом, уручио је 18 тона 
хуманитарне помоћи краљевчанима угро-
женим поплавама, а град је издвојио више 
од 100 милиона динара. Жупан Марибора, 
андреј Фиштравец, уручио је градоначел-
нику чек на 40.000 евра, које су Марибор-
чани донирали за угрожене у поплавама. 
Чланови добровољне ватрогасне једи-
нице Марибора помагали су мештанима 
гледићког краја и прикупили још 6.000 
евра за најугроженије. Црквена општина 
Марибор донирала је 1.000 евра Црквеној 
општини краљево. Сг краљева изабрала 
је Томислава илића за новог градоначе-
лника, на предлог СнС, јер је драган Јо-
вановић (СнС), поднео оставку из здрав-
ствених разлога. на позив мештана каме-
нице, села у општини Лепосавић, чланови 
го СнС краљево били су на слави Свети 
цар константин и царица Јелена. 

6. БАчКА ПАлАНКА
Тражимо лежеће полицајце
омладина и Савет за спорт оо СнС Ба-

чка Паланка покренули су, прикупљањем 
потписа, иницијативу за постављање ле-
жећих полицајаца, на релацији од споме-
ника до дунав чарде. Принуђени смо на 
овај вид акције, како би надлежни што пре 
реаговали и спречили трагедију, јер на тој 
деоници бахати возачи не поштују огра-
ничење брзине.

7. ГОрњи МилАНОВАЦ
хуманитарним концертима за 
угрожене
активисти оо СнС горњи Милано-

вац прикупљали су помоћ за угрожене 
у поплавама у нашој општини. на позив 
народног посланика, дејана ковачевића, 
и приватне фирме допремиле су огромне 
количине конзервиране хране и средстава 
за хигијену. културни центар, чији је ди-
ректор драган арсић (СнС), организоваo 
је представу „Луцкасти кловнови“ за децу 
из обреновца, која бораве у дечјем од-
маралишту на руднику. културни центар 
захваљује свим учесницима на хуманитар-
ном концерту, као и  групи „Страх од Џеки 
Чена“, која је победила на хуманитарном 
демо фесту, где је скупљена значајна по-
моћ за угрожене.

8. БеОчиН
Све више чланова СНС
У СнС у Беочину учланио се већи број 

чланова УрС-а, на челу са њиховим пред-
седником, који је, иначе, и одборник у Со. 
ових дана очекујемо још већи прилив но-
вих чланова.

9. КлОКОТ
Помоћ за централну Србију
Мештани новоформиране општине 

клокот прикупили су помоћ за своју браћу 
у централној Србији (8.420 кг брашна, 
6.260 кг шећера, 5.700 л уља,120 пако-
вања гардеробе, 140 комада ћебади, 40 
паковања средстава за хигијену, 20 па-
ковања хране за бебе, 650 литара воде). 
градоначелник клокота лично је донирао 
камион са флашираном водом Црвеном 
крсту у грачаници, а прикупљена је и из-
весна новчана помоћ.

10. НОВи Бечеј
Отворени први пластеници
општина нови Бечеј трећи пут је упути-

ла камионе помоћи у Љубовију и обрено-
вац. Укупна вредност помоћи коју смо до 
сада послали је око три милиона динара. У 
првом камиону био је цреп, у другом пло-
чице и столарија, у трећем четири тоне 
сена, а у комбију храна, вода и средства 
за хигијену. Помоћ у грађевинском мате-
ријалу купљена је од прикупљеног новца 
на рачуну општине за угрожене од попла-
ва (око 600.000 динара), од чега су члано-
ви оо СнС нови Бечеј донирали 100.000 

Клокот

Александар Вучић у посети „ФАП Прибој“, заједно са министром 
Душаном Вујовићем, приликом потписивања уговора са 

Тимом Корхоненом, власником компаније „Сису ауто“
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо о томе 
шта је који општински 
одбор СНС урадио 
током претходног 
месеца за бољи живот 
грађана Србије
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

динара. и општинска управа уплатила је и 
100.000 динара на рачун владе рС. одлу-
ком Штаба за ванредне ситуације, новац 
је употребљен за куповину грађевинског 
материјала, а предузећа материјала из 
новог Бечеја, за купљену количину, пок-
лонила су исту количину, или дала више 
од 50 одсто попуста. отворени су први 
пластеници у оквиру програма „Пољопри-
вредно-предузетнички инкубатор за мла-
де“, који заједнички раде Зрењанин, ки-
кинда и нови Бечеј, уз подршку агенције 
за међународни развој Сад. Почетку рада 
присуствовали су амбасадор Мајкл кир-
би, државни секретар ненад Боровчанин 
и представници три града. 

11. ПАрАћиН 
Кривичне пријаве за одговорне
Параћин је био погођен катастрофал-

ном поплавом и наши активисти највише 
су радили на прикупљању хуманитарне 
помоћи, помагању у чишћењу и и одво-
жењу отпада. руководство странке ре-
довно обилази угрожена подручја, како 
би у непосредном контакту понудили 
помоћ, као у случају самохране мајке, то-
ком посете председника Томислава ни-
колића. Параћин је обишла и делегација 
одбора за пољопривреду, министири 
илић, Љајић, Удовичић, и председник ио 
СнС, радомир николић. незадовољна ре-
акцијом општинског Штаба за ванредне 
ситуације, одборничка група СнС напус-
тила је последњу седницу Со Параћин, и 
на конференцији за новинаре указала на 
изостанак превентивних мера на одбра-
ни града. оо СнС Параћин најавио је и 
покретање кривичне одговорности.

12. СОКОБАњА
Одбили смо План детаљне 
регулације
владајућа већина, коју чине дС и СПС, 

није обезбедила потребну већину за ус-
вајање Плана генералне регулације. План 
је преко потребан нашој општини, међу-
тим, њега, у великом проценту, није мо-
гуће спровести, и одборници СнС нису 
могли да гласају за предложено решење. 

13. ЖАГУБиЦА
чишћење манастирског конака
активисти СнС помагали су сестрин-

ству манастира горњак и очистили попла-
вљени конак у близини манастира. изне-
ли смо све ствари, очистили муљ и блато, 
покосили траву. Сличне акције организо-
ваћемо где год затреба наша помоћ.

14. ПећиНЦи
још стабилнија већина
коалиција окупљена око СнС, која је 

и до сада имала апсолутну већину у Со 
Пећинци, од данас има још један глас у 
пећиначком парламенту, јер је досадашњи 
одборник дС, Ђорђе видаков, приступио 
СнС. Сада ће наша листа, са 18 одборни-
ка, имати још стабилнију већину.

15. ЖАБАљ
Акција деплакатирања
Чланство оо СнС Жабаљ спровело је 

акцију деплакатирања. наши активисти 
у Жабљу, Ђурђеву, госпођинцима и Чу-
ругу уклањали су пропагандни материјал 

свих странака. Желели смо да покажемо 
друштвену одговорност и дамо пример 
другима.

16. ПирОТ
Опасност од гашења „Првог маја“
Повереништво СнС Пирот затражило 

је од начелника Пиротског управног ок-
руга, с обзиром на апеле радника „аха 
муре–Први мај“, и песимистичке наводе 
у медијима у вези са проглашењем сте-
чаја ове словеначке фирме, да се обрати 
надлежним министарствима за помоћ и 
увид у ситуацију у фирми. како радници 
не би остали на улици и 6,6 милиона евра 
грађана Србије, са колико је СиеПа суб-
венционисала наводно нова запошља-
вања, не буде бачено и украдено, СнС 
захтева од одговорних у локалној само-
управи да се придруже овој иницијативи, 
посебно од председника општине (УрС), 
коме је приватизација „Првог маја“ била 
главни адут у кампањи.

17. чАчАК
Помен најстаријем напредњаку у 
Србији
активисти оо СнС Чачак одали су по-

шту владану Петровићу, најстаријем чла-
ну СнС у целој Србији, који је прминуо у 
92. години, као ветеран дргог светског 
рата и носилац високих одликовања. вла-
дан, током претходне 23 године, није био 
члан ниједне партије, али је постао најста-
рији напредњак у Србији, и 91. рођендан 
прославио је у друштву омладинаца СнС. 
наши активисти обишли су поплављена 
домаћинства у Прељини, Прељинској Ба-
лузи и коњевићима, и становницима уру-
чили јастуке и постељине, које су сашили 
наши активисти. Први хеликоптер за спа-
савање угрожених у поплавама, стигао 
је на позив нашег народног посланика, 
др александра радојевића. омладин-
ци, предвођени душаном радојевићем, 
у првим редовима радили су на одбрани 
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насипа. радом Прихватног центра коор-
динирала је горана капларевић, која се 
ангажовала на збрињавању евакуисаних, 
обезбеђивању хране, гардеробе, хемије, 
обуће. волонтери су помагли у чишћењу 
поплављених објеката и тако надомес-
тили пропусте због слабе координације 
од стране Здравственог центра Чачак и 
Центра за социјални рад. У Прихватном 
центру, наша омладинка, Сузана вукић, 
у џепу дониране јакне, пронашла је штед-
ну књижицу и 2.500 евра, које је вратила 
власнику. наш истакнути привредник 
обезбедио је помоћ девојчицама које су 
остале без мајке, а наши активисти, не-
мања и горана капларевић, помогли су, 
преко донације грађевинске фирме, у са-
нацији њихове куће. Поплављеној поро-
дици вуковић обезбеђен је грађевински 
материјал за санацију објекта за стоку.

18. НОВи САД
још једна победа СНС
на допунским изборима за члана Саве-

та МЗ Стари град у новом Саду, кандидат  
СнС, радмила рађеновић, освојила је 105 
гласова, док је за кандидата дС гласало 
66 грађана. и овом победом потврђена је 
све већа популарност СнС у новом Саду. 
МЗ Салајка и вртић „Бамби“ одржали су 
завршну приредбу предшколаца. МЗ Сла-
на Бара дуже време организује креативну 
радионицу за децу „Сланобарска маш-
таоница“, у чијем раду учествују, осим 
потпредседника МЗ Зорице Шијак, која 
води пројекат, и волонтери Саша крга, 
наташа Томик, весна Срдиц, вања етин-
ски. Подршку је пружио и градоначелник 
Милош вучевић , а у гостима нам је био 
помоћник градоначелника за културу, 
вања вученовић. начелник генералшта-
ба, генерал Љубиша диковић, уручио је 
признање војске Србије директору ЈкП 
„Зоохигијена и ветерина нови Сад“, алек-
сандру Бурсаћу, за лично залагање у од-
брани од поплава, као и за раднике који 
су се истакли у евакуацији живе стоке и 
лешева животиња у Миокусу.

19. БрУС
Донација у кромпиру и товљеницима
Чланови оо СнС Брус, на челу са пред-

седником радисавом Пре-
долцем-диском, донирали 
су 2.000 килограма кромпи-
ра општини ћићевац, а око 500 килогра-
ма поделили су угроженим породицама 
на територији општине Брус. донирано 
је 710 кг живе мере товљеника (седам 
комада) војсци републике Србије. наши 
омладинци разговарали су са грађанима и 
делили „СнС информатор“.

20. ОСечиНА 
Посета сајмовима у Неделишћу
делегација осечине, коју је предводила 

Златија Миличић (СнС), председник Со, 
посетила је пријатељску општину неде-
лишће у Хрватској, где је учествовала и 
на Међународном сајму предузетништва 
и на Сајму вина и виноградарства. По ре-
чима николе Томића (СнС), директора 
Туристичке организација „Подгорина”, на 
нашем штанду била је представљена ту-
ристичка и готово свеукупна привредна 
понуда општине, а посебно су интересант-
ни били модерно дизајнирани кондиторски 
производи „арекс”, подгорска препечени-
ца, суве шљиве, и посластичарски произво-
ди. Чланови Удружења привредника Старе 
Пазове послали су механизовану екипу, 
од десетак тешких машина и великих ка-
миона, и тако нам пружили најзначајнију 
помоћ у ублажавању последица поплава и 
клизишта. Припремамо се за девети сајам 
шљива и очекујемо делегације привредни-
ка из пријатељских општина и компанија 
из аустрије, Словеније, Хрватске, репу-
блике Српске, БиХ, Црне горе, Македоније, 
Чешке и румуније.

21. ПОЖАреВАЦ
чишћење градске плаже
омладинци СнС из костолца обеле-

жили су видовдан чишћењем костолачке 
градске плаже Топољар. активисти го 
Пожаревац ангажовани су на санирању 
последица поплава и помагању најугро-
женијима. 

22. АлиБУНАр
Дигитални хербаријум и бициклијада
најмлађи основци, 14 основних школа 

у општини, учествовали су у програму 
„дигитални хербаријум делиблатске пеш-
чаре“. Боравећи у делиблатској пешчари, 
ђаци су откривали лепоту природе, дружи-
ли се и фотографисали ретке врсте биљака, 
сакупљајући материјал за своје дигитал-
не хербаријуме. Представницима школа 
је организатор, Туристичка организација 
општине алибунар, поделио дигиталне 
апарате за потребе биолошке секције, а 
најуспешнији у фотографисању добили су 
пехаре. У организацији општине и То али-
бунар одржана је друга бициклијада, чија 
је траса ишла кроз специјални резерват 
природе, делиблатску пешчару. Пехаре и 
поклоне добили су најмлађи, најстарији и 
најбржи учесник. напредњаци алибунара 
били су иницијатори манифестације, која 
лагано прераста у традицију.

23. КУршУМлијА
Подстицаји за запошљавање
општина је издвојила 20 милиона ди-

нара за самозапошљавање и нова радна 
места за 80 незапослених, као и 15 ми-
лиона динара за набавку опреме, меха-
низацију и наводњавање, као подстицај 
за развој воћарства. За 150.000 динара 
могу конкурисати сви пољопривредници 
који имају регистрована газдинства. За 
боље одржавање јавне хигијене и зимског 
одржавања, општина куршумлија купила 
је нов камион кипер, вредан 14 милиона 
динара, и уступила га ЈкПд „Топлица“. 
грађани су прикупили четири тоне одеће, 
обуће, постељине, конзервиране хране, 
хране и пелена за бебе, сточне хране за 
погођене поплавама у крупњу. радници 
општинске управе и предузећа, чији је 
оснивач општина, одрекли су се 10 одсто 
мајске зараде, и прикупљених 1,5 милиона 
динара уплатили на рачун владе рС.     

Чачак

Брус Алибунар Нови Сад
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ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ

Председник Републике Ср-
бије, Томислав Николић, и ње-
гова супруга Драгица отворили 
су у Врању обновљено породи-
лиште Службе за гинекологију 
и акушерство Опште болнице. 
Породилиште је реновирано 
захваљујући донацијама од 20 
милиона динара, а на употребу 
га је званично предала Драгица 
Николић, председница Управног 
одбора истоимене Фондације.

„Ово је друго породилиште 
које је реновирано уз помоћ 
Фондације „Драгица Николић“, 
ускоро ће и Нови Пазар добити 
ново породилиште, а ренови-
рање чекају још 73. У породи-
лиште у Врању 34 година ништа 
није улагано. Министар здравља 
ми је рекао да је проблем ако 
се породилиште не реновира у 
току само пет година, а замисли-
те колико је овде прошло време-
на. Морамо се, на сваком кораку, 
борити за нашу децу, за нашу 
будућност“, истакао је председ-
ник Србије, Томислав Николић.

реновирано породилиште у Врању

СНС ПАНОРАМА
24. КрАГУјеВАЦ
Бесплатни курсеви језика и рачунара
СнС у крaгуjeвцу oргaнизoвала је бeс-

плaтни курс нeмaчкoг jeзикa зa члaнoвe 
Стрaнкe, кao и зa свe зaинтeрeсoвaнe 
грађане. Такође, организовали смо и 
бесплатни курс рачунара и енглеског је-
зика за особе са инвалидитетом, у циљу 
личне и пословне едукације.

25. ВрАње 
Акције Форума жена
Форум жена СнС врање, првом акцијом 

„Заједно  против насиља, дроге и трго-
вине људима“ обележиo је Међународни 
дан Ун за подршку жртвама насиља и 
Светски дан  борбе против дрога и тр-
говине људима. корисницима Центра за 
развој локалних услуга социјалне зашти-
те уручена је донација, два креветића за 
бебе, колица, лејзибег фотеља, играчке, 
гаредероба, сликовнице, слаткиши... У 
новим страначким просторијама го одр-
жана је трибина „Заједно против насиља, 
дроге и трговине људима“, у центру града 
дељени су и флајери са порукама „Живи 
живот без насиља“ и  „Зависност од дрога 
може се спречити и  лечити“. 

26. ВрБАС
Општина сама стимулише 
запошљавање
Упркос најави да ће општина врбас и 

влада војводине издвојити по пет мили-
она динара за програм запошљавања, до 
ове акције није дошло. Међутим, смањење 
средстава из покрајинске администрације 
није поколебало локалну самоуправу, у 
решености да помогне људима да дођу до 
посла. „издвојених 7,5 милиона динара 
усмерићемо у програме стручне праксе, 
запошљавање кроз пројекте „Прва шан-
са“, и јавне радове“, рекао је Братислав 
кажић, председник општине.

27. зрењАНиН
Кинеске и италијанске инвестиције
одборници Сг одлучили су да нови 

градоначелник Зрењанина буде Чедомир 
Jањић, досадашњи заменик градоначе-
лника. градоначелник Jањић и потпред-
седник кинеске националне електро-
енергетске корпорациjе „CNEEC“ из Пе-
кинга, Ли Ченгjе, потписали су у Зрењани-
ну Меморандум о разумевању, на основу 
ког се отвараjу могућности за улагања у 
развиjање карго-центра, индустриjске 

зоне и заштите животне средине. гра-
доначелник Jањић и генерални менаџер 
„SITIP“, Ђанкарло Пецоли, потписали су 
уговор по којем ће компаниjа подићи 
производне капацитете у индустриjскоj 
зони „Северозапад – елемир“, и у првоj 
фази запослити 150 радника, а касниjе 
до 300. У Сг Зрењанина одржано је прво 
јавно слушање на тему нацрта страте-
гије одрживог развоја града Зрењанина 
од 2014. до 2020, чиме смо постали прва 
локална самоуправа, у којој се пилотира 
овај механизам. Покрајински посланик, 
дарко Бађок, рекао је на конференцији за 
новинаре, да је неопходна права рекон-
струкција или расписивање покрајинских 
избора. „За само два дана, власт у аПв је 
урадила ребаланс буџета и 100 милиона 
динара придодала буџетским резервама, 
којима ће имати право да располаже као 
и до сад“, рекао је Бађок.

28. БОГАТић
Посета турског амбасадора
амбасадор републике Турске одржао је 

радни састанак са руководством општине 
Богатић, на којем су представљени еко-
номски и природни потенцијали општи-

Председник Николић са супругом Драгицом у просторијама које су 
обновљене први пут после 34 година 
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не. амбасадор је истакао да инвеститори 
из Турске већ реализују пројекте у многим 
општинама у Србији, у области пољопри-
вреде, и таква сарадња може да се ос-
твари и у Богатићу. најбољи основци и 
средњошколци награђени су новчаним 
наградама, за шта је из буџета издвоје-
но 800.000 динара. У оквиру пројекта 
„Унапређење управљања отпадом у 
општинама Богатић и владимирци“, који 
се финансира донацијом еУ, организована 
је обука „Пример најбоље праксе“, којим 
се, на примеру, општинама приказују про-
цедуре у области управљања отпадом, у 
складу са еУ.

29. зАјечАр
Гради се аква-парк
на предлог председника Сг, Саше Мир-

ковића, Зајечар ће ускоро добити аква 
парк са топлом водом код гамзиграда. 
изградњу визиторског центра и науч-
но-истраживачке установе финансира 
еУ са око 10 милиона евра. амбасадор 
аустрије, Јоханес еигнер, отворио је из-
ложбу у народном музеју Зајечара. По-
водом Светског дана музике, одржан је 
фестивал „вишњаријада“, у организацији 
„гитаријаде“. одржан је и округли сто о 
корупцији, у циљу упознавања јавности 
са радом агенције за борбу против ко-
рупције, а посебна пажња посвећена је 
корупцији у здравству. Почело је асфал-
тирање игралишта у близини расадника 
на вањином јазу. У МЗ карађорђев венац 
уређују се улице и спортски терени. град 
Зајечар ускоро добија канцеларију за 
националне мањине. У организацији Цр-
веног крста, четворо млађих основаца из 
социјално угрожених породица летоваће 
у Баошићима. Мирковић је разговарао са 
немачким инвеститором Сејди реџепијем, 
који планира да уложи 130 милиона евра 
и отвори 150 радних места, на постројењу 
за прераду отпада у електричну енергију. 
Завршава се реконструкција Улице оби-
лићев венац, а асфалт и тротоар у Улици 
29. новембра. ради се на изградњи трото-
ара на путу ка граничном прелазу вршка 
Чука, а завршена је и ограда на ПУ „Ђу-
лићи“.

30. ВрњАчКА БАњА
радови у бањском парку
кад су напредњаци, на челу са Бобаном 

Ђуровићем, пре годину и по дана, преузе-
ли одговорност за локалну самоуправу, 
врњачка Бања била је трећа општина у 
Србији по задужености. ипак, општина 

је успела да купи имовину „аутпревоза“, 
а сада и други спрат зграде Факултета за 
хотелијерство и туризам. Бобану Ђуро-
вићу додељено је признање за најбољег 
менаџера – председника општине у Југо-
источној европи, на Трећем међународ-
ном бизнис самиту гегула. општина је 
награђена као лидер континенталног ту-
ризма у региону Југоисточне европе, при-
знањем „Бренд лидер авард“. реализован 
је пројекат „интегрисани“, за побољшање 
животних услова избеглих и интерно  ра-
сељених, а грађевински материјал доби-
ло је 13 породица. врњачка Бања је била 
домаћин 58. конференције „еТран 2014“, 
која је окупила више од 300 стручњака из 
области електронике, телекомуникација, 
аутоматике и нуклеарне технике. на ини-
цијативу То врњачка Бања, у сарадњи са 
ЈП „Борјак“, почело је постављање нових 
и обнављање дотрајалих табли у бањском 
парку. на Променади су постављене две 
велике цветне жардињере, по угледу на 
водеће туристичке метрополе. „Промо-
тивни караван врњачке Бање“ посетио је 
Зрењанин, нови Сад, вршац, Лесковац и 
ниш, и представио туристичку понуду. 
ради се на реконструкцији Београдске 
улице и одржавању бањског зеленила.

31. КрУшеВАЦ
Прослављен Дан града

Председник републике Србије, са ми-
нистрима одбране и полиције положио 
венце поводом дана града – видовдана, 
и обележавања 625. годишњице Боја на 
косову, а републички одбор за неговање 
традиција ослободилачких ратова Србије 
и град крушевац организовали су коме-
моративну церемонију полагања венаца и 
одавања државних и војних почасти. вен-
це су положили председник николић, ми-
нистри гашић и Стефановић, и начелник 
генералштаба генерал Љубиша диковић.

32. АрАНђелОВАЦ
хуманитарни концерти
канцеларија за младе организовала је 

велику хуманитарну журку, у циљу при-

купљања помоћи за угрожене у поплава-
ма. У МЗ даросава завршен је алтерна-
тивни пут према венчанима, у дужини од 
1.400 метара, а ускоро се завршава и пут 
према Трешњевици. општина аранђело-
вац је отворила наменски рачун за при-
купљање средстава, помогла је одржа-
вање хуманитарног концерта за помоћ 
деветогодишњем вељку Пејовићу, обо-
лелом од церебралне парализе. У оквиру 
пројекта „Услуга - помоћ у кући за старе 
у општинама Топола, аранђеловац и Сме-
деревска паланка“, организована је обука 
за младе волонтере у дому омладине. Под 
покровитељством Министарства омлади-
не и спорта, Савез за рекреативни спорт, у 
сарадњи са планинарским друштвом „Бу-
куља“ и општином, организовао је дан 
пешачења. општина је новчано награди-
ла најбоље ученике основних и средњих 
школа.

33. Бечеј
Ускоро спалионица отпада
Прeдсeдници oпштинa Бeчej и нoви 

Бeчej, вук рaдojeвић и Сaшa Шућурoвић, 
пoтписaли су, сa слoвaчкoм фирмoм „грин 
Eкo“ прoтoкoл o нaмeрaмa зa изгрaдњу 
спaлиoницe oтпaдa, која ствара електрич-
ну и топлотну енергију. Почели су рaдo-
ви нa рeкoнструкциjи зaдужбинe Бoгдaнa 
дунђeрскoг у цeнтру Бeчeja. вoлoнтeри, 
oкупљeни oкo кaнцeлaриje зa млaдe и 
Oдбojкaшкoг клубa „Либeрo”, зaпoчeли су 
припрeму зeмљиштa у Бaчкoм грaдишту 
за изгрaдњу тeрeна зa oдбojку нa пeску. 
Пoстaвљени су нови саобраћајни знaкo-
ви у околини основних и средњих школа. 
Потписан је прoтoкoл кojим ћe у jaвнa 
прeдузeћa, устaнoвe и МЗ бити увeдeнo 
oбaвљaњe рaдa у jaвнoм интeрeсу, као вид 
алтернативних санкција. нa инициjaтиву 
општинe, рeнoвирaнe су прoстoриje Уд-
ружeњa пeнзиoнeрa „Срeтeн глaвaшки”. 
Oдржана је оснивaчкa скупштинa друштвa 
зa бoрбу прoтив рaкa општинe Бeчej. дe-
филeoм 11. јула, пoчела је нeдeљa рускe 
мoдe. Уприличeн је свeчaни приjeм зa 
нajбoљe учeникe у општини. одржан је 
хумaнитaрни турнир у уличнoм бaскeту, 
у oргaнизaциjи кaнцeлaриje зa млaдe, и 
сакупљено је 35.000 динара за угрожене 
у поплавама.

34. СМеДереВО
Обнова пољских путева
Смедерево је обележило 73 године од 

велике трагедије – експлозије магацина са 
муницијом. венце на споменик страдали-
ма положили су градоначелница, др Јасна 
аврамовић, и председник Сг, Бранче Стоја-
новић. дому здравља уручено је ново са-
нитетско возило. Министарство пољопри-
вреде одобрило је бесповратна средства за 
ревитализацију 81.700 м2 пољских путева. 
одржана је радионица о приоритетима 
програма прекограничне сарадње руму-
нија-република Србија до 2020. У оквиру 
промоције улагања у Србију, коју спрово-
ди наЛед на београдском аеродрому, у 
наредних 12 месеци своје билборде имаће 
ковачица, кула, нова варош, оџаци, Пи-
рот, рума, Смедерево, и регион војводине. 
У регионалном центру за професионални 

Крушевац

Зајечар

Врњачка Бања
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развој запослених у образовању, одржан 
је семинар „остваривање права рома на 
квалитетну здравствену заштиту”. Почела 
је подела семенског кукуруза пољопри-
вредницима погођеним поплавама. одр-
жана је традиционална „косидба на Пла-
винцу“. Позориште ПаТоС организовало 
је 10. Међународни мултимедијални фес-
тивал, са више од 200 извођача из региона 
и европе. организован је први позоришни 
фестивал „Театар у тврђави“. олимпијски 
комитет, на челу са владе дивцем, органи-
зовао је прву „еколимпијаду“ у Смедереву.

35. јАГОДиНА
Помоћ за поплављене
го СнС Јагодина активно је учествовао 

у прикупљању и слању помоћи за попла-
вљена села у јагодинској општини, Сви-
лајнцу и Параћину. дистрибуирано је око 
три тоне пијаће воде, више од 1.500 једи-
ница хлеба, велике количине средстава за 
дезинфекцију и хигијену, и конзервиране 
хране. Једној нашој акцији прикључио се и 
оо СнС рековац.

36. КлАДОВО
Добровољно давање крви
Током пијачног дана у кладову, 14. јуна, 

разговарали смо са грађанима о њиховим 
проблемима у локалној средини, слуша-
ли предлоге и сугестије, и делили „СнС 
информатор“. Чланови оо СнС кладово 
организовали су акцију добровољног да-
вања крви.

37. ВлАСОТиНЦе
Асфалт до сваког села
У селу Јаковчеву ради се на асфалтирању 

1.300 метара сеоског пута, у првој фази. 
радове, вредне 6,5 милиона динара, фи-
нансира локална самоуправа, а изводи ПЗЗ 
„врање“. Локална самоуправа настоји да 
мештанима села у брдско-планинском делу 
општине асфалтира путеве и створи боље 
услове за живот. Планирамо да реализујемо 
пројекат „асфалт до сваког села“.

38. КУчеВО
Асфалтирање путева
Почело је асфалтсирање путева у опш-

тини кучево. Завршена је деоница у МЗ ку-
чево, од 700 метара. радови су у току у МЗ 
нересница, у дужини од два километра, а 
пуштена је у рад дечија играоница. У МЗ 
кучево, нересница, ракова Бара, Сена, Ту-
рија транспортује се ризла ради поправке 
макадамских путева. Чисти се корито при-
точне реке кучајна и ојачава се насип.

39. ЖиТишТе
летовање за најбоље
Локални савет за запошљавање распи-

сао је конкурсе за програм стручне прак-
се, програм прве шансе 2014. и за програ-
ме јавих радова, са акцентом на запошља-
вање младих. За запошљавање, кроз ове 
програме, предвиђено је 30 милиона ди-
нара. Локална самоуправа финансирала је 
десетодневно летовање за 60 вуковаца, 
ученика са резултатима на државним и 
међународним такмичењима, спорти-
ста са значајним достигнућима и деце са 
сметњама у развоју, од 7 до 18 година, са 
пратиоцима. из буџета  је издвојено 1,5 
милиона динара.

40. Пећ
Помоћ у новцу, храни и 
пољопривредним културама
на предлог  начелнице Пећког управног 

округа, винке радосављевић, прикупљена 
је новчана помоћ од запослених у срп-
ским институцијама, и на рачун владе рС 
уплаћено је 701.297 динара. Пет тона по-
моћи у гардероби, храни, води, брашну и 
сточној храни послато је у централну Ср-
бију. У прикупљању помоћи учествовале 
су општине са српским становништвом 
Пећ, исток и клина. Србији ће, из Мето-
хије, бити упућена помоћ у сточној храни 
и брашну, јер се ближи жетва.

41. љиГ
Санација путева
Заменик председника општине Љиг, 

драган Лазаревић, потписао је уговор са 
Министарством пољопривреде о подр-
шци у санацији локалних и некатегори-
зованих путева. Помоћница председника 
општине, катарина Лазић, учествовала 
је на семинару у Бриселу, намењеном др-
жавама које су у поступку придруживања 
еУ, заједно са колегама из Црне горе, Ма-
кедоније, БиХ, албаније, косова и Турс-
ке. Пионирска селекција ок „Спартак“ 
освојила је првенство Србије у одбојци 
за 2014, а за њих је организован пријем у 
општини. на републичком такмичењу из 
српског језика и језичке културе анаста-
сија гошнић и Јана којић, ученице дру-
гог разреда гимназије, освојиле су треће 
место. Председник оо СнС Љиг, драган 
Лазаревић, са свим члановима одбора, 
максимално се ангажује на санацији по-
следица поплава.

42. иНђијА
Новац од књига за угрожене
У просторијама оо СнС инђија, у ор-

ганизацији омладине нашег одбора, одр-
жана је промоција књиге „рођен да воли“, 
дугогодишњег члана СнС, владимира 
Латина. Приход од продаје биће упућен 
угроженима у поплавама.

43. СУрДУлиЦА
На отварању нових просторија 
ГО СНС Врање
делегација оо СнС Сурдулица, пред-

вођена потпредседником оо и председ-
ником Савета за економију и финансије, 
мр игором костићем, и повереницом Мо 
5, Тањом алексић, присуствовала је от-
варању нових страначких просторија го 
СнС у врању.

44. КОВАчиЦА
Увећана Одборничка група СНС
оо СнС ковачица и наша одборничка 

група у Со ковачица позвали су представ-
нике СвМ на разговор о функционисању 
локалне власти. дејан Томин именован је 
за повереника Мо СнС Самош. војислав 
Бранковић, одборник ПУПС, напустио је 
одборничку групу дС и прешао у одбор-
ничку групу СнС, због чега је број наших 
одборника, са седам, повећан на осам.

45. СВрљиГ 
Обилазак старих по селима
оо СнС Сврљиг, преко својих Мо и ак-

тивиста, организовао је прикупљање кон-
зервиране хране, флаширане воде и одеће 
за угрожене на поплављеним подручјима. 
У овој акцији истакли су се омладинци 
СнС. организовали смо и акције мерења 
крвног притиска и обиласка старих у се-
лима Бучум, Тијовац, Мечји до и Палилу-
ла. Старима смо делили воће. 

46. УБ
Обнова после поплава
институт „нС семе“ из новог Сада до-

нирало је општини Уб 19 тона семенског 
кукуруза и соје. Подела семена вршиће се 
по приоритетима и на основу пријавље-
не штете. Бивши репрезентативац Саша 
илић донирао је 3.500 евра за обнову 
убског вртића, а пословодство аеродро-
ма „никола Тесла“ донирало је седам 
рачунара општинским јавним установама 
и предузећима, које су претрпеле ште-
ту од поплава. Фондација шеика калифе 
Бин Заједа доставила је хуманитарну по-
моћ убској општини у виду пакета. Фон-
дација је обећала и изградњу 20 кућа, а 
Фондација „драгица николић“ подигла 
је темеље за три куће. кинеска делегација 
„CNEEC“ посетила је општину Уб и дефи-
нисала кораке везане за отварање индус-
тријске зоне у Стубленици.

47. АлеКСАНДрОВАЦ
Отварамо врата младима
организовали смо штанд на тргу, где 

смо, у разговору са грађанима и делили 
„СнС информатор“. Позивали смо све, а 

Александровац Сурдулица
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посебно младе, са свежим идејама, да се 
прикључе раду Странке и скренули им 
пажњу да се активности оо СнС алек-
сандровац могу пратити на друштвеним 
мрежама, сајту и јутјуб каналу. одржани 
су састанци Мо, Савета за омладину и  
одбора за интернет и друштвене мреже, 
а наши представници присуствовали су 
страначком састанку у крушевцу. интер-
нет тим обучава чланове за рад на рачу-
нару.

48. КОЦељеВА
Обнова после поплава
када је коцељеви било најтеже у 

мајским поплавама, премијер александар 
вучић први је препознао озбиљност си-
туације и јединим могућим путем, хели-
хоптером, допремио помоћ. Сада је у току 
санација последица поплава и сви улажу 
напоре да се становништву што пре обез-
беде услови за нормалан живот.

49. КОСјерић
Обнова кровова
Последице поплава још нису саниране 

до краја, а косјерић је задесила још једна 
елементарна непогода. За само неколико 
тренутака, готово у целој општини, сру-
чио се град величине тениске лоптице. 
Материјална штета била је огромна, а 
било је и повређених. Знатно су оштећени 
засади малина и других усева, кровови и 
аутомобили, а највећу штету претрпело 
је село Тубићи. косјерић је посетио ми-
нистар илић, а влада рС обезбедила је 
200.000 црепова. ради се на санацији, а, 
по процени, оштећено је више од 300.000 
црепова.

50. СреМСКи КАрлОВЦи
Акција „Да се не заборави“
Чланови оо СнС Сремски карловци 

спровели су акцију „да се не забора-
ви“, и 28. јуна, на пулту у центру града, 
делили пропагандни материјал и „СнС 
информатор“. Посебну пажњу скретали 
смо грађанима на празник видовдан и на 
стогодишњицу од почетка Првог светског 
рата. 

51. АлеКСиНАЦ
Светиљке на поклон граду
ЈкП „комуналне услуге“ поставило је 21 

светиљку у центру града, на шеталишту 
у главној улици. Према речима директо-
ра Будимира Марковића (СнС), реч је о 
донацији овог предузећа граду. ЈкП, за 
разлику од претходних година, већ две 

године позитивно послује, а преузело је и 
послове одржавања уличне расвете у гра-
ду и селима.

52. Ниш
Комуникација са народним 
посланицима
на иницијативу председника го СнС 

ниш и градоначелника ниша, проф. др Зо-
рана Перишића, одржао се састанак коме 
су присуствовали представници општина 
и Мо са територије нишавског округа, и 
народни посланици др Љубица Мрдако-
вић, адриана анастасов, Милија Миле-
тић, Братимир васиљевић, далибор ра-
дичевић и дејан андрејевић. Тема је била 
шта народни посланици могу учинити за 
поспешивање рада на локалу, и за бољу 
комуникацију међу члановима Странке. 
Перишић је предложио да се, у склопу го, 
отоври канцеларија народних посланика 
СнС и коалиционих партнера.

53. ћићеВАЦ
Помоћ за породицу са бебом
У сарадњи са ио СнС и оо СнС Брус, 

обезбеђено је 1.320 петолитарских бало-
на воде „копаоник“ за поплавама најугро-
женије становништво ћићевца. Повере-
ник Мо Појате скренуо нам је пажњу на 
породицу са бебом од седам месеци, која 
живи у јако лошим условима, због чега 
су им, прилозима наших чланова, купље-
ни храна, средства за хигијену и пелене. 
одржали смо конференцију за новинаре, 
на којој смо изнели проблеме са локалном 
влашћу за време поплава.  обезбеђена је 
донација од 2.000 килограма кромпира 
за поплављена подручја. одржани су из-
бори за Савет МЗ Мрзеница, на којима је 
СнС освојила четири мандата.

54. ПлАНДишТе
Награда за хуманост
оо СнС Пландиште и Мо Јерменовци 

помогли су око организације мото скупа 
„Блек иглс“. наши одборници учествова-
ли су у раду Со где је, између осталог, 
усвојен и први допунски ребаланс буџе-
та за 2014. Председник општине, Милан 
Селаковић, који је, уз нашег члана већа за 
омладину и спорт, Бојану Јовановић, све-
срдно помагао нашим спортистима, тру-
дећи се да буџет за спорт буде што већи, 
присуствовао је прослави првог места Фк 
„Слога“. велики број наших добровољних 
давалаца крви добио је признања за хума-
ност од локалног Црвеног крста.

55. ВелиКО ГрАДишТе
Помоћ за многочлане породице
након прикупљања помоћи за угро-

жене у поплавама, оо СнС велико гра-
диште спровео је хуманитарну акцију при-
купљања гардеробе за социјално најугро-
женије породице на територији општине. 
Помоћ је подељена многочланим породи-
цама у великом градишту, селима курја-
че, Пожежено и Ђураково. одборничка 
група СнС у Со броји шест чланова, а има 
најава да ће нам се прикључити још два 
одборника. настављамо да штитимо ин-
тересе грађана у решавању проблема око 
одношења смећа, које општини услужно 
врши фирма „Спидер Србија“ из Борче. 

56. леСКОВАЦ
Амбасадори посетили југ Србије
на позив градоначелника, др горана 

Цветановића, у Лесковцу је боравила де-
легација од десет шефова дипломатских 
мисија арапских и афричких земља у Ср-
бији. амбасадори Палестине, алжира, 
анголе, ирака, Марока, нигерије, Туниса, 
египта, Уједињених арапских емирата и 
Либије разговарали су са привредницима 
Лесковца о могућностима улагања у наш 
град и потенцијалима југа Србије. Закљу-
чено је да ће српске компаније моћи да из-
возе у арапски свет и земље у развоју ако 
могу да произведу уговорене количине 
квалитетних производа, у континуитету, 
по конкуретним ценама. Јагодниском Цр-
веном крсту упутили смо 8.385 кг браш-
на и палету са прехрамбеном робом, док 
смо Црвеном крсту у обреновцу упутили 
1.500 кг прехрамбене робе, 7.500 кг сред-
става за хигијену, 100 брисача подова, као 
и, у другом наврату, 19.000 литара фла-
ширане воде, још осам тона средстава за 
хигијену и чишћење, и две тоне хране.

57. ОПОВО
Глас грађана
оо СнС опову, током јуна, усмерио је 

активности ка директном учешћу грађа-
на у раду локалног парламента, преко 
одборника одборничке групе „Покрени-
мо опово“. кроз разговоре са члановима 
и осталим грађанима трудили смо се да 
сазнамо који су најургентнији проблеми 
на територије општине, како би их пред-
ствили у локалном парламенту. видели 
смо да грађани имају и конкретна решења 
за проблеме, тако да је наша политичка и 
људска обавеза да их веродостојно пре-

Акција „Да се не заборави“ у Сремским КарловцимаЋићевац
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зентујемо, и да и убудуће организујемо 
састанке Мо пре заседања локалног пар-
ламента.

58. реКОВАЦ
Бољи услови за откуп млека
оо СнС рековац активно је учествовао 

у допремању хуманитарне помоћи из ино-
странства за најугроженија села надрље, 
Зупањевац, вукмановац.Такође, Свилајн-
цу је послата помоћ од 400 векни хлеба. 
У организацији оо СнС, готово сва села 
општине рековац обишао је директор 
млекаре „Мегле“ и житељима понудио 
нове услове за откуп млека, помоћ у от-
варању фарми и поправљању квалитета 
сточног фонда.

59. СеВОјНО
чишћење потока
Под окриљем градске општине Севојно, 

у два наврата, уз помоћ тешке механиза-
ције, очишћено је око 300 метара потока 
и извађено око 1.400 кубика земље, чиме 
је продубљено и уређено корито локалне 
речице.

60. рУМА
Грађевински материјал за избегле
општина рума потписала је уговор о 

додели грађевинског материјала за по-
родица избеглих суграђана. Помоћ је до-
било 11 породица, три из руме, и осам из 
сеоских насеља.„С обзиром на то да се ја-
вило 75 породица, остаје нам да, у наред-
ном периоду, решимо и остале проблеме”, 
рекао је председник општине, драган Па-
нић. вредност уговора је 4,4 милиона ди-
нара, од чега је учешће општине 440.000 
динара, а остатак је обезбедио републич-
ки комесаријат за избеглице.

61. ТеМериН 
Такмичење и промоција Странке
оо СнС Темерин наставио је са при-

купљањем воде, конзервиране хране, 
пелена и хране за бебе, средстава за лич-
ну и општу хигијену, и хране за домаће 
животиње за угрожена подручја. Током 
такмичења у кувању рибљег паприкаша 
делили смо страначки материјал, мајице 
и флајере.

62. МиОНиЦА
Пакети са храном и кућном хемијом
Мионички напредњаци обишли су су-

грађане који су остали без крова над гла-
вом услед клизишта, и поделили им паке-
те са храном и кућном хемијом. органи-
зовали смо дељење „СнС информатора“, 
свакодневно смо у контакту са грађанима 
у просторијама Странке. СнС у Мионици 
је у опозицији, али је морал код симпати-
зера, чланства и активиста на завидном 

нивоу, и очекујемо да улогу конструкти-
вног опозиционара - заменимо улогом 
одговорне власти.

63. ПАНчеВО
и даље помажемо Обреновцу
У договору са Штабом за ванредне си-

туације у Панчеву, 15 радника „Зеленила“, 
са механизацијом, на три дана, отишло је 
у обреновац и помагало у кошењу траве 
и уклањању трулих и оборених стабала. 
народни посланик из Панчева, Жељко 
Сушец, изабран је за председника Посла-
ничке групе пријатељства са Холандијом. 
градоначелник Павле раданов угостио је 
почасног председника Тениског савеза 
Србије, Слободана Бобу Живојиновића, 
и чланове Уо Тениског клуба „динамо“, 
а разговарало се о унапређењу тениса у 
Панчеву.

64. КАњиЖА
Дуплиран број чланова
оо СнС кањижа наставља са актив-

ностима на омасовљавању странке. ради-
мо у специфичном окружењу, у општини 
насељеној мађарским становништвом, 
где смо, упорним радом, за две године, 
дуплирали број чланова. одлучили смо 
да нема паузе и годишњих одмора, већ 
да и преко лета останемо на располагању 
грађанима.

65. лАјКОВАЦ
100.000 динара по домаћинству
реконструисана је локална власт у 

Лајковцу, а одборничку групу СнС, коју 
предводи Бојан Милосављевић, сада чини 
12 одборника. општина Лајковац је међу 
првим у Србији, ако не и прва, одредила 
конкретну солидарну помоћ суграђани-
ма погођеним поплавама. ребалансом је 
опредељено 32 милиона динара, што је, 
у просеку, 100.000 динара по поплавље-
ном домаћинству. Усвојена је и одлука 
о субвенционисању комунaлних услуга. 
Штаб за ванредне ситуације прогласио 
ванредно стање у Јабучју и Скобаљу због 
временске непогоде, а комисије су по-
челе попис штете. отворена је спортска 
хала, чија је градња започета још 2006. У 
фабрици „Топ деиса“ машине су пуштене 
у пробни рад, а очекује се и покретање 
производње.

66. ЦрНА ТрАВА
Три шлепера са водом
општина Црна Трава  упутила  је три 

шлепера с водом „власина“, у Петровац 
на Млави, Свилајнац  и Смедеревску Па-
ланку. вредност помоћи је 1,2 милиона 
динара. Црвени крст у Црној Трави орга-
низовао је прикупљање средстава за хи-
гијену, конзервиране хране, одеће.

67. ириГ
Потребна озбиљна буџетска 
инспекција
Чланови оо СнС ириг стали су у заш-

титу нашег симпатизера, небојше аћаића, 
који је активно учествовао у кампањи, 
а који је на мети председника општине 
(дС), владимира Петровића и неразумно 
високих општинских такси. Позвали смо 
се на Закон о доступности информација 
од јавног значаја и тражили податке о 
задужености општине, платама функци-
онера и сумњивим уговорима. радимо на 
томе да у општину уђе озбиљна репу-
бличка буџетска инспекција и да се испи-
тају малверзације. Желимо да спречимо 
даље задуживање, смањимо астрономске 
плате функционера и рекордну незапос-
леност (52 одсто).

68. НеГОТиН
Награде за најбоље ђаке
награде ученицима генерације основ-

них и средњих школа  уручио је председ-
ник општине, Јован Миловановић, и ис-
такао да је од изузетне важности за сваку 
средину да има образоване младе људе, 
који ће допринети и помоћи својој земљи. 
најбољим ђацима уручене су и новчане 
награде и организован је обилазак Хе 
„Ђердап 2“.

69. СТАрА ПАзОВА
Трећи донаторски скуп
Фондација „Пазова за најугроженије“, 

на трећем донаторском скупу, сакупи-
ла је додатних 5,75 милиона динара за 
најугроженије, што чини укупно 59,75 
милиона динара за рестаурацију, обнову 
и изградњу кућа у угроженим подручјима 
широм Србије. општина је добила серти-
фикат, којим се потврђује да је испунила 
критеријуме Програма сертификације гра-
дова и општина са повољним пословним 
окружењем у југоисточној европи, који 
додељују регионални савет за повољно 
пословно окружење у Југоистичној евро-
пи и наЛед, уз подршку немачке органи-
зације гиЗ и Швајцарске канцеларије за 
сарадњу у Србији. Сенат привреде Србије 
отворио је у Старој Пазови канцеларију за 
војводину, како би се ефикасније радило 
на унапређењу привредног амбијента.

70. КиКиНДА
реконструкција базена
двадесеторо чланова СнС, у Цен-

тру за стручно усавршавање, прошло је 
„СПарк”-ову обуку за писање пројеката 
прекограничне сарадње. обуку, у окви-
ру које су полазници учили о припреми 
и управљању пројектног циклуса за пре-
тприступне иПа фондове, организовао је 

Лајковац Севојно
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оо СнС, у сарадњи са Саветом за међу-
народну сарадњу СнС. Предавачи су 
били енглески стручњак Сајмон Бригс и 
владимир Пандуров, а посетили су нас и 
председница одбора за међународну са-
радњу СнС, Љубица васић, и председник 
општине кикинда, Павле Марков. Запуш-
тени отворени базени на кикиндском СЦ 
„Језеру”, након низа година, добили су 
нови изглед. нова општинска власт, пред-
вођена СнС, у реконструкцију базена уло-
жила је седам милиона динара. на 4,5 ара 
„никла” је нова зелена површина са клу-
пама, сунцобранима, роштиљем, столом 
за стони тенис и пешчаником за најмлађе. 

71. лУчАНи
чишћење купалишта
оо СнС Лучани наставио је с ангажо-

вањем на санирању последица елементар-
них непогода. омладина СнС пружила је 
помоћ, у виду хране, пића, гардеробе и хе-
мије, људима у деловима општине који су 
претрпели највећу штету. организован је 
низ хуманитарних акција, у којима је при-
купљена значајна новчана помоћ. наши ом-
ладинци очистили су и поправили лучански 
безен пре почетка купалишне сезоне.

72. шАБАЦ
евакуисани у просторијама СНС
Председник Србије, Томислав николић, 

посетио је Миокус и, у пратњи супруге 
драгице, поделио хуманитарну помоћ уг-
роженим домаћинствима. генерал Љуби-
ша диковић, заједно са активистима СнС, 
посетио је Прњавор и положио венце на 
споменик палима у балканским и Првом 
светском рату,  а затим је обишао насип на 
обали дрине. активисти СнС у МЗ Жика 
Поповић, у својим просторијама, смести-
ли су евакуисано становништво и 17 дана 
даноноћно помагали у прихватном цен-
тру. волонтери су прикупили велику ко-
личину хуманитарне помоћи и доставили 
је Црвеном крсту Шабац.

73. КрУПАњ
Помоћ после поплава
После катастрофалне поплаве, активисти 

СнС чине све да, иако су изван локалне вла-
сти, најугроженијим становницима изађу 
у сусрет, било прикупљањем хуманитарне 
помоћи, било обичним разговором. 

74. ТОПОлА
Торнадо рушио кровове
Тополу је 26. јуна задесило невреме, у 

којем је торнадо оштетио 350 кућа и на-
нео велику штету домаћинствима, усе-
вима и воћњацима у Загорици, крчевци 
Белосавцима и Јеленцу. Председник оо 
СнС, др владица Станојевић, обишао је 
погођено подручје, а оформљена је група 
за помоћ домаћинствима у обнови.

75. ВАљеВО
Посета зорана Бабића
Поводом сто дана нове градске вла-

сти, конференцију за новинаре имао је 
народни посланик и повереник оо СнС 
ваљево, др Слободан гвозденовић, који 
је указао на расипништво и неспособност 
актуелног градоначелника. ваљево је по-
сетио Зоран Бабић, шеф Посланичког клу-
ба СнС у народној скупштини, а састанку 
су присуствовали председници оо СнС 
из Лајковца, Мионице, осечине и Љига. 
Бабић је представио нацрте нових закона, 
и објаснио да је идеја СнС да се заштите 
права радника и да се створи повољна 
инвестициона клима. „врата парламента 
отворена су за све ваше предлоге и су-
гестије, и сваку врсту помоћи“, нагласио 
је Бабић.

76. чАјеТиНА 
Указујемо на злоупотребе
наши активисти рашчишћавали су те-

рен после поплава у обреновцу. После 
незапамћеног невремена, помагали смо 
на отклањању последица у нашој општи-
ни. Стално указујемо на злоупотребе ло-
калне власти и молимо надлежне да стану 
на пут интересној групацији, која прети 
да Чајетину баци у дужничко ропство, јер 
су решили да задуже општину за 750 ми-
лиона динара, уз камату од око седам од-
сто, на десет година, ради неисплативог 
пројекта градње гондоле.

77. ВАрВАриН
Пет година од оснивања 
првог МО СНС
У обрежу је одржана свечана седница, 

поводом петогодишњице од формирања 
првог Мо СнС на територији општине 
варварин. Тим поводом, Мо СнС обреж 
угостио је све чланове оо варварин.

78. БАчКА ТОПОлА
Настављају се хуманитарне акције
СнС је 26. јуна ушла у локалне органе 

власти у Бачкој Тополи. коалицију, по-
ред СнС, чини СвМ, СПС-ПУПС-ЈС и дС. 
Представници СнС положили су венац на 
спомен - обележје жртвама фашистичког 
терора у селу Мићунову. наставља се са 
прикупљањем помоћи за поплављене.

79. Пећ-ГОрАЖДеВАЦ
Отворена канцеларија СНС
на иницијативу начелника Јужнобачког 

округа, Зорана Милошевића, са колегама 
из Јужнобанатског и Севернобанатског 
округа, сакупљена су средства и отво-
рена је канцеларија СнС у гораждевцу. 
Поводом стравичног злочина на реци Би-
стрици, 13. августа 2003, када су погину-
ли наши ученици Панто и иван, и када је 
повређено неколико њихових вршњака, у 
кругу школе, средствима града Београда, 
направљен је базен за купање. Упутили 
смо захтев канцеларији за киМ да обез-
бедимо средства да би се деца бесплатно 
купала, и очекујемо да ће нам изаћи у су-
срет, као и ранијих година. Пошто немамо 
ниједан тобоган, а највероватније их има 
демонтираних по Србији, апелујемо да 
нам се јаве они који би могли да нам до-
нирају неки половни.

80. СеНТА
Помоћ за постарадале
Поред редовних активности и рада 

са члановима Странке, највише смо се 
оријентисали на прикупљању хумани-
тарне помоћи за пострадале од попла-
ва. општинском Црвеном крсту предали 
смо 2,5 тоне помоћи, која се састојала од 
флаширане воде, трајних намирница, де-

Обука за писање пројеката младих напредњака Кикинде

Шабац Зоран Бабић у посети Ваљеву

Обновљен базен у Кикинди
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чије хране, средстава за личну хигијену, 
одеће, обуће и постељине, средстава за 
дезинфекцију и прање.

81. ПрОКУПље
Отворена нова апотека
У Житoрaђи је отворена нова апотека, 

пo eврoпским стaндaрдимa, а урaдили смo 
прojeкaт и рaсписaли тeндeр зa изгрaдњу 
joш jeднe у кругу Oпштe бoлницe. У току 
је санација штете нa вeликoм брojу aтaр-
ских путeвa, како би мeштaни могли да 
наставе радове нa њивaмa и вoћњaцимa. 
извршeнa je кoмплeтнa прoцeнa штeтe у 
дoмaћинствимa, грaђeвинским oбjeктимa, 
приврeдним и спoртским oбjeктимa. Цeн-
тaр зa сoциjaлни рaд „Toплицa“ пoтписao је 
прoтoкoл o сaрaдњи сa институциjaмa кoje 
учествују у зaштити жртaвa пoрoдичнoг нa-
сиљa, у циљу што ефикаснијег рeaгoвaњa. 
Сви зaпoслeни издвojили су jeднoднeвну 
зaрaду зa пoплaвљeна пoдручјa. У aкциjи 
“Здрaвљe нa кућнoм прaгу”, кojу je спрoвeo 
дoм здрaвљa, oбaвљeнo je 1.300 прeвeн-
тивних прeглeдa у прокупачким сeлима. 
кJП „грaдски вoдoвoд“ успeлo је да сe из-
бoри сa дугoвимa, исплaти зaрaдe и oбeз-
бeди рeдoвнo вoдoснaбдeвaњe.

82. ВелиКА ПлАНА
Посета амбасадора Француске
амбасадор Француске, Франсоа-гзавије 

денио, обишао је фабрику бетонских пра-
гова „Raj Schwellen“, која је у власништву 
„DW Schwellen“ из немачке, а као чланица 
„Consolis Group“ са седиштем у Паризу, и 
„Ударник градње“, чланице „рај Холдин-
га“ из Србије. Фабрику је обишао и дирек-
тор „Железница Србије“, драгољуб Симо-
новић, и поновио спремност руководства 
да помогне око изградње денивелације, 
приликом реконструкције пруге Мала 
крсна-велика Плана. кУд „Масука“ одр-
жао је годишњи концерт, са гостима из 
Словеније и Македоније. активисти СнС 
наставили су да сакупљају хуманитарну 
помоћ за поплављена подручја.

83. ТрСТеНиК
Турнир у малом фудбалу
омладина оо СнС Трстеник одржала 

је шест турнира у малом фудбалу на раз-
личитим локацијама. наши чланови поде-
лили су нови број „СнС информатора“ на 
неколико ударних локација у граду.

84. СјеНиЦА
Добровољно давање крви 
и насипање путева
У сарадњи са Заводом за трансфузију 

крви Ужице, оо СнС Сјеница у својим 
просторијама организовао је акцију до-
бровољног давања крви. акцији се одаз-
вао велики број чланова и симпатизера 
Странке и суграђана. У току је санација 
путева оштећених приликом  временских 
непогода, а насипају се путеви у селима 
Брњица, Ступ и распоганче.

85. БОјНиК
Санација земљишта
оо СнС Бојник и општинско руковод-

ство, на челу са председником општине, 
иваном Стојановићем, прикупљали су но-
вац за угрожене од поплава. општинска 
управа, јавна предузећа, установе и при-

ватни предузетници донирали су по једну 
дневницу. на наменски рачун владе уп-
лаћено је више од 700.000 динара. ради-
ло се и на санацији штете, на 350 хектара 
поплављеног пољопривредног земљишта, 
у атару села Стубла. ЈкП копало је канале 
и насипало путеве.

86. НОВи ПАзАр
Пијаћа вода и улична расвета
го СнС нови Пазар активно ради на 

испуњавању предизборних обећања. 
Мештани насеља Трнава, после две годи-
не чекања, добили су воду за пиће. обез-
бедили смо грађевински материјал за пра-
вославно гробље у насељу Лукаре. Пуште-
на је у рад нова бустер станица, чиме смо 
решили питање водоснабдевања за на-
сеља дежевски пут, Шестово и Постење. 
Чланови Савета омладине обилазе до-
маћинства и, у директном разговору, до-
бијамо информације шта мучи грађане и 
на чему би требало да радимо. Урађено је 
више од 1.500 метара сеоских путева и, у 
више насеља у граду, постављена је улич-
на расвета. Савет за здравство подржао 
је бесплатне лекарске прегледе мештана 
четири села.

87. БАТОчиНА
Боља организација рада МО
оо СнС радио је на проширењу странке и 

бољој организацији рада Мо, а свакоднев-
но разговарамо са незадовољним грађани-
ма, који се надају брзој смени власти.

88. лАПОВО
хитно обезбедити пружне прелазе
Унија жена оо СнС Лапово, у сарадњи 

са Центром за социјални рад  и ПУ „наша 
младост“, прикупљала је и дистрибуирала 
помоћ угроженом становништву. Хитно је 
потребно обезбедити три јако прометна 
пружна прелаза, како би се спречиле не-
среће и сачували животи. Први корак нове 
власти Со Лапово биће израда пројектне 
документације, што је предуслов за изна-
лажење финансијске подршке овог проје-
кта.

89. ЦрВеНи КрСТ - Ниш
Отворене нове просторије
отворене су нове просторије оо СнС, 

а прослави су присуствовали градоначел-
ник Зоран Перишић, председник го Цр-
вени крст, Мирослав Милутиновић, друге 
високе званице и чланови СнС. Председ-
ник оо СнС Црвени крст ниш, Слободан 
Павковић, истакао је да одбор грађанима 
пружа бесплатну правну помоћ, даје саве-
те у вези са социјалном помоћи и учест-
вује у решавању комуналних проблема.

90. БУјАНОВАЦ
Конструктивни састанци
одржана су два састанка оо, и по је-

дан састанак Савета за економска питања, 
Савета за просвету и Савета за здравство. 
на састанку Савета за економска питања 
разматрале су се личне карте привредних 
субјеката у бујановачкој општини, ради 
стварања нових радних места.

91. ДОљеВАЦ
Добровољно давање крви
одржали смо акцију добровољног да-

вања крви, у сарадњи са Заводом за транс-
фузију крви у нишу и Црвеним крстом. У 
акцији је учествовало 36 чланова Стран-
ке, а договорено је да се ускоро понови. 
наши активисти прикупљали су хумани-
тарну помоћ, у сарадњи са општинским 
Штабом за ванредне ситуације и Црвеним 
крстом.

92. ДиМиТрОВГрАД
Двa ургентна проблема
Повереништво оо СнС димитровград 

одржало је, у свим приградским МЗ (гра-
диње, Лукавица, Белеш, Жељуша и гојин 
дол), састанке којима су присуствовали и 
заинтересовани грађани. договорено је 
да одборничка група и народни посланик 
изврше притисак на локалну власт да се 
ургентно реше проблеми са ширењем нес-
носног мириса из пречишћивача отпадних 
вода у Белешу, и да се крене са рекон-
струкцијом дотрајалог асфалта у Улици 
георги димитрова.

93. ВлАДичиН хАН
хуманиратни концерти
овогодишња културна манифестација, 

„видовдански дани 2014.“,  и прослава 
градске славе, видовдана, имала је хума-
нитарни карактер. Средства прикупљена 
од продаје карата за концерте уплаћена 
су као помоћ становништву у поплавље-
ним подручјима. Љубинка Миловановић, 
испред Удружења грађана „Животна по-
моћ“ из врања, уручила је председнику 
општине и председнику оо СнС, горану 
Младеновићу, захвалницу за свесрдну 
подршку организацији и помагању угро-
женом становништву врањског краја.

94. КОСОВСКА КАМеНиЦА
Помоћ за најугроженије
Чланови Привременог органа општине 

косовска каменица, сваког месеца, из-
двајају од својих плата за помоћ најугро-
женијим. У склопу акције ,,Брига о грађа-
нима“, овог месеца, помогли смо Марка 
ивковића из Малог ропотова, са 6.000 
динара, како би платио рачун за струју, 
као и Фудбалски клуб у оснивању ,,Све-
ти Петар” из Томанца, са 7000 динара, за 
плаћање регистрације клуба.

95. НишКА БАњА
Округли сто
У Сг ниша одржан је округли сто „евро-

пеизација српског друштва: шта могу да 
учиним за свој град у процесу европских 
интеграција“, у организацији одбора за 
европске интеграције народне скупштине 
рС и Фондације „конрад аденауер“. Пове-
реник оо нишка Бања, дејан Јовановић, 
био је домаћин скупа, а чланови оо ак-
тивно су учествовали у раду.

96. БлАЦе
Стабилна већина
оо СнС Блаце испунио је очекивања 

грађана и преузео одговорност за вршење 
општинске власти. СнС има стабилну 
већину у Со, председника општине, пред-
седника Со и члана општинског већа. 
Такође, руковођење установама и јавним 
предузећима биће поверено способним, 
стручним и квалитетним кадровима.
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97. ПАлилУлА
Помоћ старијим суграђанима
активисти Мо Стара карабурма уређи-

вали су запуштени простор испред МЗ 
у улици Симе Шолаје. Чланови Мо Па-
динска Скела, уз помоћ Савета за кому-
налне делатности, чистили су окретницу 
аутобуса. активисти Мо Борча 1 косили 
су траву у дворишту старије суграђанке, 
док су напредњаци Падинске Скеле, у 
сарадњи са Саветом за заштиту животне 
средине, чистили канале у новом насељу. 
активисти интернет тима учествовали су 
у санацији последица поплаве у Средњој 
техничкој школи у обреновцу. на 11 лока-
ција наши активисти делили су „СнС ин-
форматор“ и разговарали са грађанима.

98. зеМУН
Посета градоначелника
Светски дан избеглица обележен је ма-

нифестацијом „крајишки откос’’ у насељу 
Бусије, у присуству владике василија и 
министра Стефановића. Заменик председ-
ника општине, дамир ковачевић, посетио 
је три угрожене породице у МЗ велико 
Поље, у обреновцу, и уручио им намештај, 
пакете са хигијенским средствима, опрему 
за бебе... Члан већа аустријског града Мед-
линга, роберт Мајер, донирао је 570.000 
динара, што је уплаћено на рачун владе рС. 
Први земунски бал малих матураната запо-
чео је окупљањем испред општине, где је 
ђаке поздравио ненад врањевац, председ-
ник Со Земун. У организацији општине и 
Црвеног крста, уз  помоћ Секретаријата за 
социјалну заштиту, у Земун Пољу су до-
дељена инвалидска колица корисницима 
социјалних станова. После више од десет 
година, градоначелник Београда био је у 
званичној посети општини Земун, где је 
упознат са наставком радова на изградњи 
пристана за туристичке бродове и на оба-

лоутврди, као и са наткривањем Летње 
сцене на гардошу.

99. СОПОТ
Битка за пијаћу воду
оо Сопот, у сарадњи са Мо губеревац, 

раља и Мала иванча, евидентирали су по-
тенцијалне кориснике, како би, у сарадњи 
са градским Саветом за комуналне делат-
ности и Београдским водоводом, нашли 
техничко решење да грађани губеревца, 
раље, ковионе и Трешње (око 600 до-
маћинстава) добију воду. 

100. СТАри ГрАД
Одборници отворени за грађане
омладинци СнС и даље помажу при 

утовару флаширане воде и друге хума-
нитарне помоћи. градски одборници 
са Старог града, у жељи да помогну су-
грађанима, редовно ће, сваке недеље, у 
канцеларији нашег оо, примати грађа-
не који желе да поставе питања или дају 
конструктивне предлоге за бољи Београд. 
омладина оо СнС Стари град поделила 
је „СнС информатор“, на више штандова 
на територији општине.  

101. рАКОВиЦА
Кречење, кошење траве, 
хуманитарни концерти
активисти Мо кошутњак, Миљаковачки 

извори и ресник обезбедили су материјал 
за кречење и окречили два стана у улици 
раковички пут 7. очишћено је и десет улаза 
зграда у истој улици, а покошена је и трава 
око зграда. општина раковица донирала је 
Сигурној кући помоћ у намирницама, фла-
шираној води, пеленама и храни за бебе, 
а пакате је уручио председник општине, 
владан коцић. коцић је однео помоћ и за 
грађане Улице 2. септембар у кнежевцу и 
грађане ресника, чији су домови претрпе-
ли штету од поплава. Потпредседник оо 
СнС раковица, Цвијетин Ђукановић, и 

председник Мо СнС ресник, Бранко Фи-
липовић, посетили су породицу Савић и 
донирали електроматеријал и троја врата. 
оо СнС раковица организовао је хума-
нитарни турнир за лечење петогодишњег 
вука Лојковића, који болује од церебралне 
парализе, као и хуманитарни концерт за 
помоћ поплављенима.

102. МлАДеНОВАЦ
Санитарна керамика за поплављене
активисти оо СнС Младеновац пома-

гали су суграђанима да санирају шетету 
после невремена. купили смо пумпу за 
избацивање воде и уступили је попла-
вљенима у радничком насељу код фабри-
ке „керамика“, и у карађорђевој улици. 
настављено је са прикупљањем конзерви-
ране хране, средстава за личну хигијену, 
одеће, обуће и грађевинског материјала. 
Савет за омладину поделио је „СнС ин-
форматор“. активисти оо разговарали 
су са представницима синдиката фабрике 
„керамика“ о неопходности покретања 
производње, како би пострадали широм 
Србије добили неопходне санитарије. 
радници су прихватили позив александра 
вучића, струја и гас су укључени и почела 
је производња еколошких димњака, а ус-
коро и санитарне керамике.

103. зВезДАрА
Подела „СНС информатора“
активисти Мо Старо и ново Миријево 

први леп викенд у јуну провели су у дру-
жењу са комшијама на миријевској пијаци, 
уз заједничко прелиставање последњег 
броја „СнС информатора“.

104. ОБреНОВАЦ
Санација штете од поплава
активисти оо обреновац и даље ак-

тивности усмеравају на санацију штете 
од поплава. Још једна у низу акција било 
је уређење Техничке школе обреновац, 

Чукарица Младеновац Раковица

Радионица о болестима зависности и подела „СНС Информатора“ на Савском венцу Палилула
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која је у поплавама претрпела велику ма-
теријалну штету, на иницијативу Службе 
за информисање СнС, интернет тима и 
го Београд.

105. САВСКи ВеНАЦ 
радионица о болестима зависности
Чланови и активисти оо СнС Савски 

венац разговарали су са грађанима и по-
делили им „СнС информатор“, на свим 
месним одборима на Савском венцу. У ор-
ганизацији канцеларије за младе општине 
вождовац и Савета за здравство оо СнС 
Савски венац, организована је радионица 
о наркоманији и болестима зависности, 
којој су присуствовала деца из прихвати-
лишта, и деца извиђачи од 14 до 16 годи-
на. У двочасовној дискусији, трудили смо 
се да им објаснимо штетност коришћења 
психоактивних супстанци. Учесници ради-
онице биле су Тања Маринковић, др Јелена 
Микић и дипл. психолог гордана Бојовић.

106. СУрчиН
Мерење притиска и шећера
Савет за здравство оо СнС Сурчин 

подржао је акције бесплатног мерења кр-
вног притиска и шећера у крви грађанима 
у Бечмену, Сурчину, Прогару и Петров-
чићу. омладина и активисти оо СнС Сур-
чин делили су, на штандовима код пијаце, 
„СнС информатор“ и хемијске оловке. 

107. ВОЖДОВАЦ 
Таблети и књиге за најбоље ђаке
Oрганизован је пријем у општини 

вождовац за ђаке генарације 2013/2014, а 
председник општине, александар Савић, 
уручио им је таблет рачунаре и  књиге. као 
доказ добре сарадње са Министарством 
просвете, го вождовац дониран је ком-
би за потребе Специјалне основне школе 
за децу оболелу од церебралне парализе 
„Миодраг Матић“. општина ће обезбеди-
ти возача и одржавање возила.

108. ГрОЦКА
Санирана корита локалних речица
У организацији го гроцка, основних 

школа са територија општине и Шахов-
ског савеза Београда, организоване су ху-
манитарне симултанке, у којима су се деца 
надметала са велемајсторима, а приход је 
намењен угроженима у непогодама. Штаб 
за ванредне ситуације ангажовао је меха-
низацију за чишћење критичних тачака у 
коритима локалних речица. на предлог 
председника Стефана дилберовића, руко-
водство општине и јавних предузеће одре-
кло се 30 одсто месечне накнаде у корист 
угроженог становништва, а општински 
чиновници одрекнли су се једне дневнице. 
Свечани пријем организован је за најбоље 
матуранте основних школа, а ђацима су 
уручене плакете и поклони. Председник 
го гроцка угостио је студенте из шест ев-
ропских земаља, у оквиру пројекта „При-
рода у колажу“, који реализује Центар за 
културу гроцка, а део је пројекта Млади 
у акцији европске комисије. У сарадњи са 
градом Београдом, почело је асфалтирање 
Симљанске улице у винчи, и Улице Јована 
Јовановића Змаја у Лештанима.

109. ВрАчАр 
Дан отворених врата
оо СнС врачар, сваког викенда, ор-

ганизује поделу „СнС информатора“ 
на пунктовима око каленић пијаце, а са 
грађанима разговарају народни посланик 
александар Марковић, градски и општин-
ски одборници. осим викендом, промо-
тивни пунктови раде уторком и четврт-
ком. Такође, сваког радног дана, од 17 до 
19 часова, у просторијама оо СнС врачар, 
у оквиру акције дани отворених врата, са 
грађанима разговарају посланик алексан-
дар Марковић, градски одборници вујо 
грујић, Бојана Секуловић, невена Шпано-
вић и рајко Танасијевић, као и одборник 

у Со врачар, Бранислав Мрвић. Проблеми 
грађана који се тичу надлежности гра-
да уписују се на посебан формулар, и ти 
грађани третирају се као да су дошли на 
одборнички дан у Сг Београда.

110. чУКАриЦА
Асфалтирање и реконструкција 
улица
испред Савета за просвету, ивана Чу-

чковић, дефектолог и специјални педагог, 
радила је са децом у прихватним центрима. 
Савет за културу, током трајања ванредне 
ситуације, поклонио је малишанима у при-
хватним центрима позоришне представе, 
у којима је глумила Љиљана Живић са ко-
легама. организовали смо хуманитарни 
турнир у фудбалу, а приход је уплаћен на 
рачун владе рС. Поводом одржавања „ви-
довдана 2014” у крушевцу, у организацији 
оо СнС Чукарица и Савета за културу СнС 
Чукарица, уприличена је ликовна изложба 
Миодрага ивановића „Чувари баштине“. У 
Умци је асфалтиран прилаз згради у улици 
драгомира Станојловића, и регулисан је 
проблем са канализацијом. асфалтирана 
је и Улица Бошка Живковића, а завршена 
је реконструкција дела Јабланичке. на за-
хтев грађана, уклањена је нелегална про-
даја око пијаце на видиковцу. општина је 
почела и низ мањих пројеката на уређењу 
зелених површина.

111. НОВи БеОГрАД
Помоћ за породице
Током јуна, оо СнС нови Београд је, у 

више наврата, помагао породицама које 
су изгубиле домове у поплавама. неко-
лико привремено стационираних поро-
дица у новом Београду примило је помоћ 
у намирницама, лековима, одећи, обући, 
храни и пеленама за бебе. наши активи-
сти учествовали су и у дистрибуцији при-
купљене помоћи.

Манифестација „Крајишки откос” у Бусијама

СурчинЗвездара Стари град

Летња дешавања: Земунски рели младости
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Парламент ће 
пратити темпо Владе

Председница Скупштине Ср-
бије, Маја гојковић, рекла је 

да ће парламент пратити темпо 
владе. 

„кад нема седница, критичари 
питају зашто нема, а кад радимо 
брзо, онда питају зашто је тако“, 
истакла је гојковићева, и напоме-
нула да су поплаве успориле рад, 
јер је тада било најважније спаса-
вање људских живота, и зато ће се 
сада радити и у време годишњих 
одмора. 

„обећали смо грађанима рефор-
ме, због тога су нас подржали на 
изборима, и зато морамо брзо да 

их спроводимо. не само због процеса европских интегра-
ција, него због бољег живота грађана“, рекла је председни-
ца парламента. 

Према њеним речима, до 2012. Скупштина је била маши-
нерија, где је већина само подизала руку, а нису дискуто-
вали готово ни о чему. Сада парламент и те како контро-
лише владу, и усвајају се амандмани опозиције. и кодекс 
понашања посланика, који је у припреми, а који постоји у 
многим парламентима света, још ће више уозбиљити рад 
народне скупштине.

Представници Уније младих СнС,  радослав Марјановић и не-
мања Јоксимовић, угостили су председника омладине европске 

народне партије (еПП), константиноса киранакиса, и разговарали о 
успостављању званичне сарадње са том организацијом. омладин-
ска организација еПП највећа је политичку организацију у европи, 
која окупља младе из чак 39 земаља, са циљем да, ширећи европске 
вредности, заједничким радом на важним питањима, утичу на до-
носиоце одлука у еУ, када је реч о политици према младима. При-
друживање Уније младих СнС омладини европске народне партије 
допринеће повезивању, размени искустава и идеја са младима из 
највећих политичких странака десног центра из целе европе, али и 
афирмацији и промоцији Српске напредне странке и њених идеја 
широм европе. након учешћа представника СнС на Самиту омлади-
не еПП на кипру, представници Уније младих добили су позив и за 
учешће у „Летњој школи европског лидерства” у Литванији.

Обнова свих 
кућа до јесени
Потпредседница владе Србије и министарка грађеви-

нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Зорана Ми-
хајловић, изјавила је да ће до јесени бити санирани домо-
ви, који су погођени поплавама, али и путна инфраструк-
тура и клизишта.

„важно је да се све сређује и да смо на путу да нико 
не дочека зиму, а да нема кућу, да ће свако, коме је кућа 
уништена, добити новац за санацију, и да ће путеви и же-
лезничка инфраструструктура бити сигурно поправљени“, 
најавила је Зорана Михајловић, и подсетила да је влада 
Србије усвојила извештај, према којем се штета од попла-
ва процењује на 1,5 милијарду евра.

„до јесени ће све куће, које су потпуно уништене, бити 
направљене, а Србија ће ускоро имати закон о обнови, 
који је већ готов, и убрзо ће бити у парламенту. Закон би 
требало да омогући убрзање процедура да би се људима 
омогућио нормалан живот. истовремено, ради се са до-
наторима и предстоји нам донаторска конференција“, ис-
такла је министарка.

Гашић добио Видовданску награду
Министру одбране Братиславу Гашићу је на свечаној седници Скупштине града Кру-

шевца уручена Видовданска награда - највеће признање града. Гашић је награду добио 
због тога што је, обављањем функције градоначелника, дао велики допринос развоју 
града, изградњи инфраструктуре, враћању поверења грађана у органе локалне самоу-
праве и јачању веза града са институцијама државе, на тај начин, како се наводи у образ-
ложењу одлуке, у Крушевцу је створен повољнији амбијент за живот.

Млади СНС на путу ка чланству у омладини еПП
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државна секретарка задужена за правосуђе у Ми-
нистарству правде, из редова СнС, Биљана Павловић, 

једна је од ретких жена које се налазе на овако високој 
државној функцији. ово је велики успех, посебно због 
тога што су се све професије везане за правосуђе до скоро 
сматрале типично мушким занимањем. на питање шта се, 
у међувремену, догодило у Србији, Биљана одговара да 
не би требало да постоји подела на мушке и женске по-
слове. За позиције у друштву, као и у правосуђу, по њеним 
речима, жене су се избориле својим знањем, константним 
усавршавањем, добром организацијом, али и спремношћу 
да се носе са одговорношћу.

Били сте судиница Општинског суда у Панчеву, а 
затим  и директорка Дирекције за управљање оду-

зетом имовином. Да ли је било тешко изборити се, 
као жена, за ове високе функције?
- Без обзира да ли сте и на којој позицији, сматрам да 

је клуч успеха, да будете спремни да се носите са обаве-
зама, које носи та функција, да имате добре сараднике на 
које можете да се ослоните и јасан циљ, који желите да 
постигнете. 

Колико се још жена у Србији може похвалити таквом 
пословном биографијом?
- У Србији има доста успешних жена, које су на високим 

и важним функцијама у друштву - политици, правосуђу, 
привреди, култури... Један од примера таквих жена је гу-
вернер народне банке Србије, Јоргованка Табаковић. Са 
друге стране, треба знати да више од 70 одсто жена оба-
вља судијску функцију, а има их доста и у адвокатури. 

Колико је потребно одрицања кад жена жели да 
буде успешна и у свом послу, и у породичном живо-
ту? 
- Мој животни принцип је: све се може, када се хоће. 

Било да сте жена, или мушкарац, потребно је доста одри-
цања, уколико желите да будете добри у свом послу, по-
себно уколико, поред свог посла који обављате, морате да 
водите рачуна о томе како ваше колеге раде, да будете од-
говорни и за друге. наравно, под одрицањем не сматрам 
одлажење у крајност и одрицање од породице, пријатеља 
и приватног живота. добра организација и помоћ најбли-
жих је кључна, нема поподневног одмарања, викенда, гле-
дања серија... Ујутру, када устанем, у глави већ имам план 
за тај дан, шта и када треба урадити и тога се држим.

шта би држава Србија требало да уради да би се 
остварила родна равноправност у свим професија-
ма, и у свим сегментима друштва?
- Мишљења сам да је у Србији у годинама које су иза 

нас доста учињено на остваривању родне равноправности 
и укључивању жена у политички, привредни и свеопшти 
друштвени живот. када погледамо где су наше баке биле, 
где смо ми данас, доста тога се променило. Промениле смо 
се ми, али и мушкарци који све више уважавају жену, не 
само као стуб породице, већ и као носиоца битних функ-
ција у друштву. Србија има доста простора да побољша 
родну равноправност тако што ће, кроз законе, прописе 
подржавати жене у остварењу њихових циљева и као мај-
ке, супруге, али и као успешне пословне жене.

Са којим проблемима се најчешће сусрећете у раду?
- Циљ владе републике Србије, а самим тим и мој, као 

дела ове владе, јесте да спроведемо реформе, које су пред 
нама, без обзира колико оне тешке биле. Мој основни циљ, 

као државног секретара за правосуђе у Министарству 
правде, јесте да, заједно са колегама, успешно спроведем 
задатке које смо поставили у националној стратегији за 
реформу правосуђа и акционом плану који прати ту стра-
тегију. Проблема има свуда, од незнања до незаинтересо-
ваности, али ту смо да проблеме решавамо.

законима до бољег 
положаја жена

ЖЕНСКА СТРАНА

БиљАНА ПАВлОВић, државна секретарка у Министарству правде
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Туристичка организација Београда, на почетку ле-
тње сезоне, као и претходних година, увела је нове 
туристичке програме, поред више од 20 постојећих 

програма за домаће и стране госте. Програм „Тесла у 
Београду“ ставља фокус на локације које су везане за 
боравак николе Тесле у Београду, и уједно промовише 
наслеђе и заоставштину великог научника, која се чува у 
једном од најзначајних музеја у нашој земљи. 

Тура под називом „Први светски рат“ креирана је пово-
дом обележавања стогодишњице великог рата и открива 
интересантне приче и шокантне податке из овог пери-
ода. По угледу на сличне програме у другим европским 
метрополама, и у Београду постоји програм „Фолкор-
них вечери у Скадарлији“, који суграђане и госте града 
упознаје са нашом традицијом и гастрономијом, у специ-
фичном амбијенту боемске четврти Београда. 

најновији туристички производ је и могућност обилас-
ка Београда на скутерима, у оквиру туре Belgrade Grand 
Tour/Smile&Ride. 

Упоредо са промоцијом програма разгледања града, 
Туристичка организација Београда подржала је и про-
мовисала отварање првог функци-
оналног кампа на простору етно 
домаћинства Зорнића куће, који 
поседује све што је потребно са-
временим камперима.

„Лепо је и потребно Београду да 
буде свет, да има суши барове, ин-
тернационалне ресторане, али је 
још потребније да свет дође у Бе-

оград, а доћи ће због онога што постоји само код нас и у 
нама. Зато покушавамо да вратимо Београд у кафане, јер 
су то одувек била места у којима је све почињало, па је 
ред да и наши гости, посебно странци, схвате зашто смо 
овакви какви јесмо“, каже напредњак Миодраг Поповић, 
директор Туристичке организације Београда. 

По његовим речима, београдске кафане, јутарња кафа 
и бурек у пекари испред огледала јесу наше компаратив-
не предности. 

„откад се у пекарама не огледамо, од кад немамо своју 
кафану, тешко себе разумемо, па како онда очекивати да 
нас други упознају и разумеју. Зато треба да покушамо 
да докажемо да смо достојни Београда, који је увек био 
место где се људи на улици поздрављају, а са комшијама 
пије београдска кафа, где се све дели са суграђанима, а 
посебно оно што вам је најдраже. У такав Београд ће до-
лазити туристи и увек ће се враћати, делом због Београ-
да, а делом и због нас. кад си се већ родио у Београду, 
или у њему живиш, ако већ ниси могао да бираш, или ако 
си баш тако изабрао, то представља обавезу. да волиш 
Београд и све који су у њему, домаће и госте. Јер, Бео-

град је свет у малом и не тако ма-
лом, Београд  је откривена и неот-
кривена лепота, Београд је и тамо 
где је накада била Панонија, и где 
је данас Шумадија. Све је овде у 
Београду, и Београд је у свему“, 
наглашава Миодраг Поповић. 

Београд је, током целе године, 
дестинација препознатљива по ве-

Нови програми Туристичке 
организације Београда - „Тесла 
у Београду“, „Први светски рат“, 
„Фолклорне вечери у 
Скадарлији“, обилазак Београда 
на скутерима, камп у зорнића 
кући

Све више страних 
гостију у Београду

СНС И ТУРИЗАМ
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ликом броју дешавања свих врста, а календар дешавања 
посебно је пун током летњих месеци - од Земунског вин-
ског трга, који анимира посетиоце, кроз представљање 
домаћих вина и других локалних производа, преко 
учествовања у међународном обележавању недеље ду-
нава, па све до великих концерата реномираних светских 
звезди. Једна од најважнијих манифестација је Београд-
ски фестивал пива Belgrade Beer Fest, која окупи хиљаде 
посетилаца из земље и иностранства. 

о свим овим дешавањима, Туристичка организација 
Београда информише домаћу и страну јавност о деша-
вањима у граду, представља гастрономску културу и све 
друге сегменте туристичке понуде. колико је ТоБ у томе 
успешан показују подаци градског завода за информа-
тику и статистику, који кажу да је у априлу забележен 
пораст од 18 одсто страних гостију, који су боравили у 
Београду, и од 16 одсто оних који су овде преноћили. 
од укупно 61.273 гостију, 50.415 је дошло из иностран-
ства, највише из Словеније, Хрватске, немачке, Турске, 
италије и грчке...  У порасту је и број домаћих гостију 
(два одсто), док је укупан раст броја гостију у Београду 
15 одсто. Занимљиво је да су током априла у Београду, 
у већем броју, боравили и гости из Јужне кореје, кине, 
Јапана, Бразила...

да је Београд све посећенија европске дестинација, 
сведоче и све учесталије посете иностраних новинара и 
објављени чланци у страним медијима, који позитивно 
утичу на стварање слике о Београду. 

Према писању „дејли мејла“, „Лонли планет“ је саста-
вио листу „најбољих тајних места европе“. на листи од 

50 дестинација у европи, Београд се налази на 19 месту. 
У најновијем броју хрватског издања реномираног мага-
зина о путовањима „Травелер“, објављен је чланак „20 
разлога зашто посетити Београд“. Чланак о нашем граду 
објављен је и у реномираном листу „нешнал“, а очекује 
се и у француском магазину „адвентиџис енд челинџис“.  
Захваљујући посети новинарке Mери новаковић, са којом 
ТоБ дуго година сарађује, чланци о Београду наћи ће се 
и у другим реномираним м магазинима.

Промоција Београда у Бугарској, 
румунији, Грчкој, Аустрији, Словенији
О успешним активностима ТОБ 
сведоче и недавна признања, међу 
којима је и награда „Brand Leader 
Award“, која је уручена Миодра-
гу Поповићу, в.д. директора Ту-
ристичке организације Београда, 
на Бизнис конференцији „Одрживи 
развој и конкурентност туристич-
ког производа југоисточне европе 
– СееТ 2014“.
„Након наступа ТОБ на сајму ту-
ризма у Софији, и интересовања 
гостију из Бугарске за српску прес-
тоницу, у Софији се 1. јула орга-
низује презентација туристичке 
понуде Београда за представнике 
туристичке привреде Бугарске. 
Сличне промоције планиране су и 
за тржишта румуније, Грчке, Аустрије и Словеније“, каже 
Поповић.  
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У складу са ванредном ситуацијом, изазва-
ном поплавама, извршни одбор СнС дао је 
инструкцију, 16. маја, да сви одбори Стран-

ке, на територији целе Србије, ангажују људство, 
које ће помоћи у одбрани у локалним срединама 
и најближим општинама. 

„У акцијама прикупљања хуманитарне по-
моћи, у сарадњи са Црвеним крстом, учество-
вали су скоро сви одбори СнС. волонтери су 
постављали одбрамбене насипе, прикупљали 
су хуманитарну помоћ - велике количине флаширане воде, ду-
готрајног млека, средстава за личну хигијену, пелена за бебе, 
одеће, обуће и конзервиране хране. Сва прикупљена помоћ пос-
лата је камионима у Шабац, коцељеву, крупањ, Параћин, Петро-
вац на Млави и Сремску Митровицу“, истиче радомир николић, 
председник ио СнС.

општински одбори СнС, на територији целе Србије, организо-
вали су кризне штабове, који су радили 24 сата, где су прикупља-
ли помоћ, и достављали је у поплављена подручја. активисти 
СнС сакупљали су и ћебад, душеке, пелене, храну и осталу опре-
му за бебе, лекове, храну и опрему за кућне љубимце, средства 
за личну хигијену и кућну хемију... 

„велики број активиста даноноћно је радио на постављању 
џакова са песком и спасавању грађана у Шапцу, крупњу, краљеву, 
Убу, Свилајнцу, коцељеви... У акцијама помоћи учествовали су и 
сви општински одбори Београда, на челу са го СнС Београд. најви-
ше активиста упутило се у обреновац и раковицу, дуж Топчидерске 
реке, у кијево и ресник. велики број наших чланова дочекивао је 
евакуисано становништво у организованим колективним центрима. 
У Београду, наши одборници, председници општина, чланови ио 
и други чланови волонтирали су у СЦ на Бањици, у Шумицама, на 
врачару, комБанк арени, хотелима и колективним центрима. Поје-
дини општински одбори увели су привремене телефонске линије за 
пријаву проблема дежурним службама”, каже николић.

У сакупљању помоћи посебно су се истакли и 
одбори Странке са киМ, пре свега оо СнС ко-
совска витина, Пећ, исток, клина и ново Брдо.
На територији целе Србије, током ванредне ситу-
ације, више од 2.000 активиста СнС учествовало 
је у одбрани најкритичнијих подручја, а  више од 
1.000 волонтера радило је у колективним цен-
трима. добровољним прилозима прикупљено 
је више од 3,5 милиона динара и уплаћено на 
наменски рачун владе рС. Прикупљено је и по-

дељено близу 450 тона прехрамбених производа и 315.000 литара 
флаширане воде. Чланови СнС обезбедили су четири комбија, че-
тири камиона, три багера и шест моторних чамаца за евакуацију и 
превоз евакуисаних. Свим акцијама координирало се из централе 
Странке, где су, у сваком тренутку, могли да се јаве људи који су же-
лели да помогну, као и они којима је помоћ била потребна. Посебно 
добра сарадња била је са Министарством здравља, и министром др 
Златибором Лончаром, Министарством унутрашњих послова, на 
челу са министром небојшом Стефоновићем, и Министарством од-
бране, на челу са министром Братиславом гашићем.

У сарадњи са организацијом „Срби за Србе“, обезбеђени су 
беби опрема, млеко, вода, пелене за угрожене у СЦ „Бањица“. 
Предузетница из ниша, душица Тричковић, поклонила је пециво 
евакуисанима у СЦ „Шумице“. У контакту са Стефаном Цветко-
вићем из Беле Цркве, обезбеђени су џакови за песак за брану на 
Сави. У сарадњи са Председништвом републике и Фондацијом 
„драгица николић“, достављен је камион конзервиране хране 
за СЦ „Бањица“. Уз помоћ ио СнС, Заводу за спорт обезбеђено 
је 300 пешкира и помоћ за Смедеревску Паланку. добровољци-
ма оо СнС врачар набавили смо опрему и намирнице, како би 
адекватно пружили помоћ у крупњу. У сарадњи са позориштем 
„Бошко Буха“, допремљена је помоћ, а у сарадњи са градским 
већем Београда, набављене су гумене чизме и кабанице за во-
лонтере.

СНС за угрожене у поплавама

Новчана 
средства (рСД)

Прехрамбени 
производи (за 

одрасле и бебе)

Сточна храна Вода Џакови песка Активиста на 
терену

3.556.100,00 дин 433,3 t 61,6 t
1.320 бала сена

315.093 литара 169.050 џакова 3206 активиста

АДА МОл – КОЦељеВА   На поклон вредна радна машина
чланови ОО СНС Ада-Мол, на челу са председницом ОО, 

Станком Михајлов, донели су хуманитарну донацију у Општи-
ну Коцељева, која је претпрела велике штете током недавних 
поплава. Донирана је храна, средства за хигијену, одећа, ћебад, 
пелене за бебе и флаширана вода, у вредности око 300.000 ди-
нара, а фирма „Берко“ из Мола, на иницијативу Станке Михајлов, 
поклонила је Општини Коцељева изузетно вредну прикључну 
машину – подривач земљишта. Делегација напредњака из Аде 
Мол присуствовала је и предаји хуманитарне помоћи, коју су до-
нели председник републике, Томислав Николић и његова супру-
га Драгица, за Општину Коцељева, и предали је председнику 
Општине, Верану Матићу. Напредњаци из Аде Мол помогли су 
и угрожене у Кикинди са намирницама и средствима за хигије-
ну, вредним 500.000 динара. Одлуком Савета Мз Мол, на рачун 
Владе рС, биће уплаћено 100.000 динара, из буџета месног са-
модоприноса за поплављене крајеве. Председник Томислав Николић у посети Коцељеви



Служба за информисање Српске на-
предне странке, интернет тим и 

градски одбор Београд организовали 
су велику акцију рашчишћавања от-
пада у „Техничкој Школи обреновац“, 
која је у поплавама претрпела велику 
материјалну штету. Позиву у помоћ 
директорке школе, рајке Бабић, одаз-
вало се више од 50 активиста Српске 
напредне странке, који су, за кратко 

време, уклонили велику количину 
отпада, уништених подних облога, 
оштећених врата и прозора, полица, 
столова, столица и других предмета.
акцији је присуствовао и велики број 
активиста странке из обреновца, који 
су показали да, и поред велике недаће 
која их је лично снашла, имају снаге 
и воље да помогну и другима. овом 
приликом, активисти интернет тима 

из раковице уручили су школи сред-
ства за дезинфекцију просторија, као 
и средства за личну хигијену.

након обављеног посла, директорка 
школе је, у знак захвалности, позвала 
све активисте на кафу и сок, након чега 
је уследило и заједничко фотографи-
сање, као успомена на све добре људе 
који су учествовали у овој акцији. 

О. ђаја

чишћење школе у Обреновцу
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Вредни активисти Интернет тима СНС и Градског одбора СНС Београд у заједничкој радној акцији



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Премијер републике Србије, Александар Вучић, присуствовао је свечаном 
отварању Андрићграда, на Видовдан, 28. јуна, где је свечану врпцу пресекао заједно 
са председником републике Српске, Милорадом Додиком, и редитељем емиром 
Кустурцом. У Андрићграду је тог дана обележено 100 година од Сарајевског атентата и 
почетка Првог светског рата, у присуству његове светости патријарха српског иринеја, 
престолонаследника Александра Карађорђевића, државног врха и бројних званица.


