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Драги пријатељи, 

Веома сам задовољан што је Србија, после година 
недисциплине и неуспеха, постигла споразум 

са ММФ-ом, а желимо и да, на почетку преговора 
о чланству у ЕУ, отворимо најтежа поглавља. У 
разговору са Јоханесом Ханом, комесаром ЕУ за 
политику суседства и преговоре о проширењу, који 
је боравио у Београду, рекао сам да Србија жели да 
буде економски конкурентна земља, а не неко ко ће 
тражити да достигне земље ЕУ, већ земља која ће да 
зарађује и обезбеђује добар живот својим грађанима. 
За то ће нам бити потребно неко време. ММФ верује 
да ће то бити 2017, а ја мислим да ће бити већ 2016. 
година.

Важно је да покажемо да желимо да напредујемо, 
да не желимо њихов новац и милостињу, већ да смо 

поносна чланица, која жели да доприноси ЕУ, а не само да узима од ЕУ. Србија је на 
европском путу, то је наш стратешки циљ, да будемо уређена земља.

Када сам прихватио да будем председник Владе, ни на тренутак нисам размишљао о 
томе да наставим бављење трик политиком, као што су чинили неки ранији премијери, 
која се, заправо, ником не замера, али ништа и не мења у држави. Био сам одлучан да 
се не правим да се ништа не дешава и да, по било коју цену, спроведем структурне 
реформе које ће променити Србију.

Било да ове мере успеју, или не успеју, а сигуран сам да ће успети, највећу цену свега 
платићемо моја странка и ја. Изабрао сам да намерно губим и сопствену популарност, 
и популарнорст Владе, да би неко други добијао. Намерно сам изабрао овај други 
и тежи пут, и Влада неће ни часа часити у доношењу реформских мера, које сви у 
Европској унији подржавају. Жеља ми је да се у историји памти да је неко урадио 
нешто за ову земљу. 

И када смо једном кренули, нема повратка. Нема попуштања, уколико желимо да 
успемо и да оздравимо нашу земљу. Знам да има много отпора, знам да су људи 
незадовољни, разумем и  просветне раднике, и део здравствених радника, али нема  
попуштања, нити изузимања било кога. Морамо да се стрпимо и да истрајемо данас, 
како би нам сутра било боље. И кажем вам, по ко зна који пут, успех је могућ ако 
ујединимо све снаге, ако се не понашамо као подељено друштво. Требало би сви 
да будемо свесни због чега се нечега одричемо. Другог пута нема, ако желимо да 
оздравимо земљу, да нашој деци једног дана буде боље. 

Жао ми је што су многи спремни да подрже реформе, али посустану када схвате да 
ће то бити и преко њихових леђа. Кажем вам да то мора да иде преко свачијих леђа. 
Није овде реч само о смањењу пензија и плата у јавном сектору, већ смо Законом о 
финансирању политичких активности, странкама одузели 35 одсто новца из буџета, 
акцизе и ПДВ наплаћују се више него икад, највише до сад наплаћује се порез од 
тајкуна, убрзано се ради на реструктурирању великих губиташких предузећа, водимо 
озбиљну спољну политику, и свакога дана унапређујемо услове пословања у Србији 
како бисмо привукли инвеститоре и отворили нова радна места...

И наставићемо тако док год Србија не постане уређена, здрава држава. А вас, драги 
пријатељи, позивам да сви заједно радимо више, да поштујемо правила и да не 
кукамо само над својом судбином, већ да се покренемо и стварамо. И резултати неће 
изостати. 

београд, новембар 2014.
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Влада је успела, после само шест месеци, да направи дугорчни план за излазак из 
кризе. Време је да једном засадимо дрво у чијој сенци нећемо да лежимо ми, већ 
наша деца. и поносан сам на то што цео свет подржава реформе које предузима 
Влада Србије, што су их подржали и вицеканцелар Немачке, Габријел Зигмар, и 
премијер Француске, Мануел Валс, и председник русије, Владимир Путин, који ми 
је лично честитао, каже александар Вучић, председник Владе републике Србије

Година која је пред нама, 
2015, биће тешка, али сва-
како нешто лакша од 2014. 
Међутим, неће бити лако 
јер ћемо тада морати да 

предузмемо све најтеже мере, како 
би се у 2016. видели први резулта-
ти реформи. Постигли смо  трого-
дишњи аранжман са Међународним 
монетарним фондом. Имамо план, 
имамо програм који признају ММФ, 

Светска банка, ЕБРД и према њи-
ховим конзервативним проценама, 
имаћемо раст од 1,5 до два одсто у 
2016. години, истакао је премијер 
Александар Вучић, и додао да он 
очекује и већи раст.

„Моја је процена да ће раст ићи 
више од тога, јер они нису урачуна-
ли „Железару“, „ФАП“, топионицу у 
Бору, Београд на води... Влада је ус-
пела, после само шест месеци, да на-

прави дугорочни план за излазак из 
кризе. Време је да једном засадимо 
дрво у чијој сенци нећемо да лежимо 
ми, већ наша деца. И поносан сам на 
то што цео свет подржава реформе 
које предузима Влада Србије. Драго 
ми је да је реформе подржао и вице-
канцелар Немачке, Габријел Зигмар, и 
премијер Француске, Мануел Валс, и 
председник Русије, Владимир Путин, 
који ми је лично честитао. Због тих 

Србија 
ће бити најстабилнија 

земља у региону

У ЖИЖИ 
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мера Србија ће бити много стабилнија 
од других земаља у региону.“

Тешке мере које нам предстоје јесу 
увођење реда у јавна предузећа, по-
бољшање рада јавног сектора, озбиљ-
нији однос према грађанима и јачање 
привреде. Највећи проблем је са запо-
шљавањем младих људи, између 21 и 

35 година, а мере које су предузете по-
моћи ће нам да у будућности створимо 
услове у којима ће они моћи да раде.

„Када трајекторија јавног дуга почне 
да се спушта са 76 одсто, када фискал-
ни дефицит померимо испод пет од-
сто, када остваримо раст од два одсто 
на годишњем нивоу - ова земља ће 

бити спасена“, каже премијер Вучић.
Према његовим речима, у реформ-

ским мерама неће бити попуштања, 
уколико желимо да успемо и оздра-
вимо нашу земљу. 

„Разумем просветне раднике и део 
здравствених радника, али неће бити 
попуштања, нити изузимања било 

Припреме за децембарски Самит
Свима је јасно да постајемо важна држава, и важно је да то искористимо за 

јачање своје економије. Србија ће у децембру бити домаћин изутетно важног 
Самита лидера 16 земаља централне и источне Европе, чији су организатори 
Кина и Србија. Премијер Вучић је лично телефоном позвао премијере 15 земаља, 
и готово сви су потврдили учешће на београдском Самиту, на којем ће Кину 
представљати председник Владе Ли Кећијанг. Том приликом, кинески премијер 
имаће билатералне разговоре са српским званичницима, што ће бити прва по-
сета једног кинеског премијера Србији, после 28 година. Том приликом, биће 
отворен и мост Земун – борча, који гради кинеска компанија. 

Премијер Вучић са директором белгијске 
„Делез групе“, Франсом Милером, током 

обиласка модерног дистрибутивног 
центра компаније „Делез Србија“ у Старој 
Пазови, у који је уложено 50 милиона евра, 

а где ће посао добити још 750 радника

„Железара” повећава бДП
До 5. јануара биће завршена тендерска процедура за куповину смедеревске 

„Железаре“, држава ће на себе преузети све њене дугове, јер ће тиме омогући-
ти очување радних места, подизање производње, а тиме и бруто домаћег про-
извода.

„Мислим да ћемо имати веома добре понуђаче, иако ћемо ми издвојити свој 
новац како бисмо помогли очување 5.000 радих места, да би било још више за-
послених, да бисмо подигли прозиводњу са 380.000 тона челика годишње на 2,2 
милиона тона“, рекао је премијер Вучић, и поручио да ће се тако бДП, са 1,3 од-
сто, повећати на 1,4 одсто, што ће истовремено значити и смањење јавног дуга и 
фискалног дефицита, као и отварање могућности за ново запошљавање.

Све мање незапослених
у последњих осам месеци, сваког месеца, имамо 

смањење броја незапослених. у новембру је број неза-
послених смањен за 8.400. људи. Од маја до октобра 
запослено је 13.0228 радника, а према последњим пода-
цима републичког завода за статистику, незапосленост 
је пала на 17, 2 одсто. Циљ Владе је да број запослених у 
приватном сектору буде повећан, и како бисмо достиг-
ли тај циљ, радимо на привлачењу инвестиција.
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кога. Нисмо зарадили толико, а тро-
шимо много више. Држава није ћуп 
из ког можете само да вадите новац“, 
истиче премијер и каже:

„Пре шест месеци могао сам да бирам 
између два пута - да наставим да се по-
нашам као да се ништа не дешава, или да 
намерно губим и сопствену популарност 

и популанорст Владе да би неко други 
добијао, и верујем да ћу бити упамћен по 
ономе шта сам добро урадио за земљу. 
Намерно сам изабрао овај други пут и 
Влада неће ни часа часити у доношењу 
мера које сви у Европској унији подржа-
вају. То нису лаке мере, али људи знају 
да то мора да се уради.“

идемо у Еу, нема 
санкција русији

Европска унија је стратешки 
циљ Србије, али нећемо уводити 
санкције русији. Спољну политику 
земље српска Влада води самостал-
но, и не води је било ко са стране. 
Нисмо крили ни од руског пред-
седника, Владимира Путина, да је 
стратешки циљ Србије пут у Еу, а у 
исто време очекујемо поштовање Еу 
за тешке реформе које Србија спро-
води, и за коректан став по питању 
украјинске кризе.

Нема повећања пореза
Влада републике Србије није размишљала о било каквом повећању пореза. 

ПДВ у Хрватској је 27 одсто, у Мађарској 25 одсто, а код нас  20 одсто, што је, 
иначе, најнижа граница у региону, и то се неће мењати. Наша спољна поли-
тика заснива се на томе како да привучемо инвестиције и побољшамо еконо-
мију. Многи су заинтересовани за инвестирање у Србију, а ми можемо да им 
понудимо политичку и економску стабилност, са јасним програмом, који под-
ржава и ММФ, као и тржиште од једне милијарде људи, јер имамо споразуме 
о слободној трговини са Еу, Турском, русијом, белорусијом, Казахстаном...

усељење у обновљене куће до 27. децембра
Све куће страдалима у мајским поплавама биће готове до 20, најдаље до 27. 
децембра. резултати обнове земље после поплава су импресивни, без иједне 
афере и мрље.

Мања давања, 
а бољи прилив 
у буџет
Поред мера које су предузете за 
смањење јавног дуга, а тичу се 
смањења плата и пензија у јавном 
сектору и оздрављења јавних преду-
зећа, остварене су бројне уштеде у 
буџету и бољи прилив средстава. По-
литичким партијама одузето је 35 од-
сто примања из буџета, што се ниједна 
политичка партија није сетила да 
уради, јер им је одговарало да узимају 
више новца. Наплата акциза иде боље 
него икада, а увећана је и акциза  на 
нафту, борба против шверца цигарета 
и дувана даје одличне резултате...

Мост Земун - Борча
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ФРАНЦУСКИ ПРЕМИЈЕР У ПОСЕТИ СРБИЈИ

 - Међу најперспективнијим областима за 
сарадњу између наше две земље јесу инфра-
структура и саобраћај, јер би без железничких 
веза и аутопутева економски развој Србије био 
хендикепиран. у Француској имамо знања и 
искуства које желимо да поделимо 
(премијер Мануел Валс)

Да нас спајају 
пријатељство 
и економија

Током званичне 
посете Србији 
премијера 
републике 
Француске, 
Мануела Валса, 
премијери Валс и 
Вучић присуство-
вали су францу-
ско-српском по-
словном форуму, 
положили венце 
на споменик зах-
валности Србије 
Француској на 
Калемегдану и по-
сетили поплавом 
погођен 
Обреновац

- Мислим да смо најбољим могућим суб-
венцијама помогли рад француских ком-
панија и зато позивам привреднике из 
Француске да још више улажу у Србију, 
где су увек добродошли 
(премијер Александар Вучић)
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Премијер Републике Фран-
цуске, Мануел Валс, бора-
вио је у званичној посети 
Београду 6. и 7. новембра. 
После свечаног дочека, 

премијер Валс имао је тет-а-тет саста-
нак са српским премијером, Алексан-
дром Вучићем, након којег је уследио 
француско-српски пословни форум, а 
затим и пленарни састанак две деле-
гације.

Премијер Вучић рекао је да је од 
француског премијера добио обећање 
да ће Србија имати још снажнију 
подршку Француске на европском 
путу, и истакао колико је важно да 
имамо конкретну економску и сваку 
другу сарадњу.

Премијер Вучић, на састанку са фран-
цуским привредницима, навео је да, са 
позиције пријатељства које везује две 
земље, треба да пређемо још снажније 
на економске теме.

„Србија је добро место за француске 
инвеститоре“, поручио је српски пре-
мијер Вучић.

Подсетивши да укупна економска 
размена прелази 700 милиона евра, да 
је Србија извезла 256,6 милиона евра 
у Француску, што је десетогодишњи 
максимум, а да је увезла робу вредну 
више од 400 милиона евра, премијер 
Вучић је оценио да је Француска једна 
од првих земаља која је дошла у Србију 
после 2000. године и да су у Србији 
сви поносни на „Мишлен“, „Лафарж“...

С обзиром на то да су у Србији 502 
предузећа још увек у процесу прива-
тизације, премијер Вучић је нагласио 
да очекује веће учешће француских 
фирми у том процесу.

„Са премијером Валсом разговарао 
сам и о великим инфраструктурним 
пројектима, Аеродрому „Никола Те-
сла“, који има процентуално највећи 
раст броја путника у Европи, те да 
постоји потреба за новом пистом коју 
би Србија могла да изгради са фран-
цуским партнерима. Разговарало се и 
о изградњи метроа у Београду. Србија 
је добро место за француске инвести-
ције, донели смо добар Закон о раду, 
законе о приватизацији и стечају, а Ср-
бија је и прва земља југоисточне Евро-
пе која је самоиницијативно, без при-
тиска споља, храбро кренула у мере 
фискалне консолидације. Желимо да 
допринесемо напретку и да створимо 
услове за улагање француских ком-
панија. Мислим да смо и најбољим 
могућим субвенцијама помогли рад 
француских компанија и зато позивам 
привреднике из Француске да улажу у 
Србију, где су увек добродошли“, ис-
такао је премијер Вучић.

Француски премијер Мануел Валс 
рекао је да Француска схвата да је Ср-
бија на историјској прекретници и да 
његова земља има амбиције за Србију, 
које су на нивоу оних које има српски 
премијер.

„Француска велики значај придаје 

економској сарадњи са Србијом, а до-
бре историјске везе између две земље 
сада морају да се унапреде много ја-
чим економским везама. Потребно је 
да се обезбеде идеје, инвестиције и 
радна места. Премијер Вучић нам је 
поставио циљ високо тиме што је ре-
као колико је радних места у Србији 
отворила Немачка, а да је Француска 
тек десети директни инвеститор у Ср-
бији“, нагласио је премијер Валс.

Говорећи о областима најперспек-
тивнијим за сарадњу, Валс је посебно 
истакао инфраструктуру и саобраћај, 
нагласивши да би без железничких 
веза и аутопутева економски развој 
Србије био хендикепиран.

„У Француској имамо знања и иску-
ства које желимо да поделимо“, рекао 
је Валс.

Француска гради куће за 
поплављене Обреновчане

Премијери Вучић и Валс предводили су и делегације две земље на 
церемонији полагања венаца на Споменик захвалности Француској 
на Калемегдану, а затим су обишли Обреновац и локацију где се, од 
средстава француске Владе, граде куће породицама Обреновчана 
који су пострадали у мајским поплавама. изградња седам породич-
них кућа, површине од 80 или 100 метара квадратних, почела је не-
колико дана пре посете француског прмијера, а извођачи радова су 
француске компаније „Лафарж“, „Сен-гобен група“ и „Шнајдер елек-
трик“, које ће у те објекте уградити своје најквалитетније материјале.

Потписано шест 
споразума

Србија и Француска потписале су 
шест споразума, међу којима и ме-
морандуме о разумевању о градњи 
београдског метроа, и о развоју 
међународних аеродрома у Србији. 
Потписано је и писмо о намерама из-
међу јавних предузећа „Електропри-
вреда Србије“ и „Шнајдер електрик“, 
изјава између две владе о социјалној 
сигурности, као и споразуми у об-
ласти саобраћаја и инфраструкту-
ре, и техничкој сарадњи у области 
јавно-приватног партнерства. Пре-
мијер Мануел Валс састао се и са 
председником Србије, Томиславом 
Николићем, и градоначелником бео-
града, Синишом Малим.
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Још је Николо Макијавели у делу „Владалац“ написао да 
не постоје теже ствари за подузимање, ни опасније за 
спровођење, нити ствари чији је исход неизвеснији, од 

увођења нових поредака. Ономе који их уводи, неприја-
тељи су сви они који су у старом уређењу добро пролазили. 
Овај цитат, по речима народне посланице Биљане Пантић 
Пиље, која је била овлашћени представник Српске напред-
не странке у Народној скупштини, када су предлагани зако-
ни због којих адвокати штрајкују више од два месеца, кључ 
је одговора на питање како, пошто је и сама адвокат, види 
оправданост захтева Адвокатске коморе Србије по питању 
јавних бележника.

- Закон о јавним бележницима донет је 2011. године, 

а његова примена је одлагана до септембра 2014. Њиме 
је у правосудни систем Србије уведена нова институција, 
институција јавног бележника, која је постојала још у рим-
ском праву. Сви се бојимо новина, пре него што сагледамо 
да ли су оне добре или лоше, пре него што увидимо њи-
хову оправданост, корист. Адвокатура је одувек била јед-
на од најугледнијих професија. Пре него што сам уписала 
студије права, знала сам да желим да будем адвокат, али 
сам исто тако и члан СНС од њеног оснивања, и посланик 
сам већ други мандат, што је велика част за мене. У Народ-
ној скупштини била сам овлашћени представник СНС када 
су на дневном реду били предлози закона, због којих су 
адвокати незадовљни, али сам и члан Адвокатске коморе 

Војводине, што носи одређене обавезе и 
последице предвиђене Законом о адво-
катури и Статутом Адвокатске коморе. 
Сматрам да је ситуација врло незавидна, 
али надам се брзом решењу, јер су грађа-
ни Србије најбитнији, а они тренутно нај-
више испаштају.

Да ли сматрате да иза протеста стоје 
политички и разни други интересни 
разлози и да је цела једна професија 
злоупотребљена?

- Не могу да искључим постојање зло-

- имам одличну сарадњу са министром Селаковићем, за 
кога мислим да је изузетно културан, млад и образован 
политичар, и да Србија до сада није имала бољег министра 
правде. Он је на почетку имао тежак задатак, јер је бивши 
режим оставило правосуђе у катастрофалном стању, на-
кон реформе из 2009, када је више од 700 судија остало 
без посла, без јасно утврђених критеријума. Министарство 
чини све напоре како би унапредило правосудни систем и 
вратило поверење грађана у правосуђе

биљана Пантић Пиља, на-
родна посланица из Новог 
Сада, адвокат и овлашћени 
представник СНС у Народној 
скупштини, када су предла-
гани закони који су изазвали 
велико незадовољство адво-
ката, објашњава да су свако-
ме ко уводи новине највећи 
непријатељи људи који су у 
старом уређењу добро про-
лазили, а да је бојан Пајтић 
сачувао фотељу купујући 
посланике новцем развојне 
банке Војводине и Фонда за 
капитална улагања Војводи-
не, и каже:

ПОСраМЉЕНа СаМ ЗбОГ 
КуПОВиНЕ ПОСЛаНиКа 
у ВОјВОДиНи
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Зауставити 
породично насиље и 
убиства

Колико се, по Вашем мишљењу, у 
Србији води рачуна о родној равноп-
равности и да ли сте некада, у својој 
адвокатској професији и као народна 
посланица, осетили било коју врсту 
родне дискриминације?

- Мислим да се у Србији све више 
развија свест о родној равноправно-
сти али још увек треба много да се 
ради поводом овог питања. у Народ-
ној скупштини републике Србије, у 

фебруару 2013. године, основана 
је Женска парламентарна мрежа, у 
чијем раду учествујем од оснивања, 
са својим колегиницама. и даље се 
срећемо са проблемом да жене немају 
иста права приликом запошљавања, 
нити исту плату, уколико обављају 
исти посао као њихове колеге, али 
таква ситуација није само у Србији, 
већ и у Европској унији. родна равноп-
равност свакако јесте један од приори-
тета ове Владе. Нисам имала прилике 
да осетим родну дискриминацију, ни 
као адвокат, ни као народни посланик, 
јер сам била свесна својих права и мо-
гућности, као жена, али сам увек била 
окружена колегама који су ме трети-

рали на равноправан начин. Мислим 
да је потребно што више едуковати 
жене, посебно у области борбе против 
насиља над женама. Поражавајућа је 
чињеница да је у Србији, од јануара, 
убијена 21 жена у породичном насиљу. 
То је питање којим треба сви више да 
се бавимо и да пронађемо најбољи 
начин да се помогне жртвама поро-
дичног насиља. Посебно сам поносна 
на Форум жена Градског одбора Нови 
Сад, који, својим активностима, ради 
на што бољој едукацији жена и акце-
нат ставља на унапређење здравља 
жена, што су показали у последњих 
неколико акција, које су имале одли-
чан одзив.

употребу политике у конкретном случају. На свакоме од 
нас је да закључимо шта и када се дешава. Најважније је да 
постоји воља Владе РС за превазилажење проблема, али 
сам исто тако убеђена да и адвокати желе да што пре дође 
до договора са Министарством правде и Министарством 
финансија, и да се врате у суднице, јер тренутна ситуација 
највише погађа грађане и судове. Лично, имам одличну 
сарадњу са министром Николом Селаковићем, за кога ми-
слим да је изузетно културан, млад и образован политичар, 
и да Србија до сада није имала бољег министра правде. Он 
је на почетку имао тежак задатак, јер је бивши режим ос-
тавио правосуђе у катастрофалном стању, након реформе 
из 2009, када је више од 700 судија остало без посла, без 
јасно утврђених критеријума. Министарство чини све напо-
ре како би унапредило правосудни систем и вратило пове-
рење грађана у правосуђе.

Како видите ситуацију у Војводини, након рекон-
струкције покрајинске Владе?

- Имали смо прилике да видимо најсрамнији начин рекон-
струкције покрајинске Владе и сматрам да се од такве Вла-
де не може апсолутно ништа очекивати, а по најмање да се 
брине о грађанима Војводине. Бојан Пајтић је показао како 
се тргује да би се остало на власти и да се тешко одриче 
фотеље у којој већ дуго седи. Он је одавно изгубио легити-
митет, јер нема подршку грађана, али то га није спречило 
да, по сваку цену, остане на власти. Демократска странка 
је очигледно на последњој седници покрајинске скупштине 
показала да има нови коалициони капацитет, јер је остала 
на власти захваљујући, између осталог, и радикалима. Сра-
мотно је да неко ко има шест одсто подршке грађана Ср-
бије, управља делом територије, али то је још један доказ 
да је Демократској странци стало само до њих самих, а не 

и до грађана. Након овакве реконструкције, јасно је да су 
што пре потребне промене да се АП Војводини врати снага 
и моћ коју је некада имала, док је нису систематски уништи-
ли Бојан Пајтић и његова камарила. СНС има жељу да пре-
узме одговорност и да, уз политичку мудрост, покаже како 
се брине о делу своје земље на најбољи могући начин.

Шта, као неко ко је завршио права, мислите о купови-
ни посланика, што смо недавно имали прилике да ви-
димо у Војводини? Како се таква дела могу доказати и 
казнити?

- Куповина посланика могла би да се сврста у кривично 
дело злоупотребе службеног положаја и коначно је вре-
ме да одговорни у овој куповини буду процесуирани. Као 
правник, али и као посланик у републичком Парламенту, 
посрамљена сам последњим дешавањима из покрајинске 
скупштине. Свима је јасно да је Бојан Пајтић сачувао фо-
тељу купујући посланике новцем који је остао од Развојне 
банке Војводине и Фонда за капитална улагања Војводи-
не. Поражавајуће је да неко ко себе назива демократом, 
директном куповином посланика, остаје на власти. Али, и 
посланици који су одједном променили партијске дресове 
су оваквим својим поступком нарушили поверење грађа-
на Србије и показали су да грађани нису битни, већ им је 
битан само останак на власти, по сваку цену, и ко ће више 
да понуди. Имали смо класичну распродају у Скупштини 
Војводине, што је поражавајуће за све нас. Време је да се 
размисли о новом изборном систему, да би се стало на пут 
оваквој трговини и олаком мењању политичких странака. 
Јасно је, ако погледамо последња дешавања, да се неки 
посланици при промени политичких странака воде неким 
другим, у најмању руку, сумњивим мотивима, а не поли-
тичким одлукама.

- Куповина посланика могла би да се сврста у кривично дело зло-
употребе службеног положаја и коначно је време да одговорни у 
овој куповини буду процесуирани. Поражавајуће је да неко ко себе 
назива демократом, директном куповином посланика, остаје на 
власти. Посланици, који су одједном променили партијске дресове, 
показали су да им грађани нису битни, већ само останак на власти и 
то ко ће више да понуди. имали смо класичну распродају у Скупш-
тини Војводине, што је поражавајуће за све нас. Време је да се 
размисли о новом изборном систему, да би се стало на пут оваквој 
трговини и олаком мењању политичких странака
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ВЕСТИ О ВЕСТИ О ВЕСТИ

Четворомилионити путник ае-
родрома „Никола Тесла“ био 

је студент Никола Миљковић, 
који је отпутовао за бањалуку, 
а њега је, тим поводом, на аеро-
дрому сачекао премијер алексан-
дар Вучић, и истакао да је цифра 
од четири милиона путника ис-
торијски резултат. Премијер је 
рекао да је поносан на резултат 
аеродрома, који је имао највећи 
раст путника у Европи, од 32 од-
сто, захваљујући чему је београд 
постао мета за инвеститоре.

„београдски аеродром, у на-
редној години, имаће између пет 
и пет и по милиона путника, и због 
тога мора да се уради нова писта 
и да се прошире капацитети. По-
требно је и да се на аеродрому за-
посли додатан број људи, а веро-
ватно ће овде бити пребачен део 
радника из непродуктивног дела 
јавног сектора“, нагласио је пре-
мијер Вучић. Никола Миљковић 
је на поклон од аеродрома добио 
ваучер за бизнис клуб за наредну 
годину, а од „Ер Србије“ две по-
вратне карте по избору дестина-
ције из мреже летова наше наци-
оналне авио-компаније.

Премијер Србије, алексан-
дар Вучић, посету Великој 
британији започео је преда-

вањем у Лондонској школи еконо-
мије, пред пуним амфитеатром, на 
тему „Поглед у будућност - Србија 
и Западни балкан у Еу“. Премијер 
је, током обраћања студентима, 
истакао да заједно морамо поново 
да изградимо регион, као место у 
коме влада слобода и напредује 
отворено друштво. рекао је да, 
за њега, највећи изазов у региону 
није политичког, већ економског 
карактера.

„Мислим да политика није више 

тако важна, економија је 
та која дефинише будућ-
ност Западног балкана“, 
рекао је премијер Вучић.

истакао је да је Србија прва у ре-
гиону спровела фискалну консоли-
дацију, без спољне интервенције, 
како би превазишла финансијске 
потешкоће, и поменуо да је веома 
поносан на компанију „Ер Србија”, 
која је најбоља у региону. Такође, 
истакао је да су за развој Србије 
кључни аутоиндустрија, рудар-
ство и иТ сектор.

Током посете Великој брита-
нији, премијер је разговарао са 

министром спољних послова 
Филипом Хамондом, преко којег 
је упутио званичан позив британ-
ском премијеру, Дејвиду Камеро-
ну, да посети Србију. Премијер 
Вучић разговарао је са лидером 
Доњег дома британског Парла-
мента Вилијамом Хејгом, а срео се 
и са Тонијем блером, затим са чел-
ним људима компаније „Голдман 
Сакс“ за Европу, као и са  градо-
начелником Лондона борисом 
Џонсоном.

Четири милиона путника на 
аеродрому„Никола Тесла”

Предавање 
на Лондонској 
школи економије
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ИНТЕРВЈУВЕСТИ О ВЕСТИ О ВЕСТИ

Током боравка у Лондону, премијер 
Вучић разговарао је и са Џимом 
Бушаром, председником компаније 
„Есмарк“, о „Железари Смедерево“. 
Бушар је истакао да је захвалан пре-
мијеру и представницима српске 
Владе на сарадњи, и потврдио да ће 
„Есмарк“ изаћи на тендер за „Желе-
зару“. „Есмарк“ је приватна породич-
на компанија која је развила посао 
у неколико грана, има јаке корене у 
индустрији челика, али се сконцен-
трисала и на истраживање нафте и 
гаса, авионску индустрију, некретни-
не, технологије...

По процени ММФ, Србија ће 2017. године имати раст БДП већи од два 
одсто. Ипак, премијер Вучић каже да ћемо тај раст, уколико останемо на 
реформском курсу, имати већ 2016, а након тога ће ниво задужености 
од 77 одсто почети да пада и Србија ће имати највећи привредни раст у 
Европи.

„Завршава се топионица у Бору, мислим да смо успели да завршимо 
избор стратешког партнера за смедеревску „Железару“, на помолу су ре-
шења за ФАП, „Петрохемију“, „Азотару“ и МСК Кикинда. То су окоснице 
развоја Србије, и ми од тога нећемо одустати. Нова топионица у Бору, 
вредна око 250 милиона евра, чак и када би се увозио концентрат бакра, 
омогућује годишњи профит до 14 милиона евра. Профит ће бити далеко 
већи, уколико радимо са домаћим сировинама, и нађемо стратешке парт-
нере за отварање рудника бакра и злата Церово, Борска река и у околини 
Мајданпека. „РТБ Бор“ је национално благо и остаће у власништву држа-
ве, а стратешки партнери су нам потребни за отварање нових рудника“, 
рекао је премијер приликом обиласка нове топионице у Бору. 

Премијери Србије и румуније, 
александар Вучић и Виктор 

Понта, свечано су отворили гра-
нични прелаз Наково - Лунга, 
код Кикинде. Вучић и Понта су, у 
заједничком обраћању, истакли 
велико пријатељство и изузетно 
добре односе две државе. Српски 
премијер је рекао да грађани На-
кова, Кикинде и тог дела земље, 
више од 20 година, чекају да им 
се отвори гранични прелаз, како 
би се олакшала комуникација и 
сарадња са румунским пријатељи-
ма. Премијер је рекао да је наша 
Влада, као и Влада Виктора Понте, 
вредно радила и да је овај прелаз 
отворен за само десет месеци.

Отворен нови гранични 
прелаз са румунијом

„Есмарк” као решење за „Железару Смедерево”

рТб „бор” окосница развоја Србије



12  |  СНС ИНФОРМАТОР 21/2014

Немачки вицеканцелар и ми-
нистар привреде, Зигмар 
Габријел, боравио је, са не-
мачком привредном делега-
цијом, у дводневној посети 

Србији. Он је, заједно са српским премије-
ром, Александром Вучићем, отворио се-

дницу Пословног савета Србије и Немач-
ке, чији је циљ унапређење економских 
односа две земље.

Премијер Вучић рекао је да је Немач-
ка најзначајнији привредни и политички 
партнер Србије, и поручио да ће наша 
држава наставити са структурним ре-
формама, што ће довести још више не-
мачких привредника, који ће у Србији 

моћи да се осећају као код своје 
куће. Истакао је да је Србија ус-

војила 16 закона који, први 
пут у српској историји, 

стварају модерне окви-
ре за развој државе, 

попут закона о раду, 
стечају, приватиза-
цији, и да је ускоро 
очекује усвајање 
још пет реформ-
ских закона.

„Покренули смо 

најсвеобухватнији програм фискалне кон-
солидације који је, осим по обиму, специ-
фичан, јер ми смо једина земља на конти-
ненту, а несумњиво једина у југоисточној 
Европи, која тешке мере штедње у јавном 
сектору предузима без ичијег ултимату-
ма, зато што сматра да је важно да се обо-
ри фискални дефицит и спусти јавни дуг“, 
рекао је премијер Вучић.

Српски премијер изразио је задо-
вољство што ће радне групе две земље за 
енергетику, пољопривреду, унапређење 
саобраћајне инфраструктуре, инвести-
ције и туризам разговарати о конкретним 
моделима сарадње, њеном јачању и при-
влачењу још инвеститора, а најавио је до 
краја године и закључивање аранжмана 
са ММФ-ом, што говори о сигурности 
улагања у нашу земљу и озбиљности и 
одговорности у реформама које спрово-
димо.

Вицеканцелар Зигмар Габријел изјавио 

40 немачких компанија           жели да улаже у Србију

НЕМАЧКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

увећање 
трговинске 
размене са Немачком

Трговинска размена између Србије и Немачке је 
око три милијарде евра, стално се увећава, и ове 
године, када су Србију погодиле катастрофалне 
поплаве, настављен је тај раст, те је извоз из Ср-
бије повећан за више од шест одсто, а увоз за више 
од осам одсто, а очекујемо да се тај тренд настави.

Привредна делегација Немачке, предвођена вицеканцеларом и 
министром привреде, Зигмаром Габријелом, боравила је у дводневној 
посети Србији, где је учествовала на Пословном савету Србије и 
Немачке, чији је циљ унапређење економских односа две земље
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је да су немачки привредници заинтере-
совани да шире инвестиције у Србији, и 
истакао да је велики број нових потен-
цијалних инвеститора из Немачке пока-
зао велику заинтересованост за Србију, 
посебно средња предузећа, која, већ 
деценијама, чине окосницу развоја Не-
мачке.

„Искуство с немачким средњим преду-
зећима показује да где она оду, ту и оста-
ну. Берлин подржава Србију на њеном ев-
ропском путу. Србији и западном Балкану 
потребна је Европска унија, али су Србија 
и западни Балкан једнако потребни Унији. 
Европска унија жели трајно да допринесе 
благостању и миру на континенту и да 
људи више никада не налазе смисао у су-
кобу са суседима, већ у сарадњи“, рекао је 
вицеканцелар Габријел.

„Ово је важан дан за Србију, дошло је 
40 великих немачких компанија заинте-
ресованих за улагање у Србију. Немачки 

инвеститори изнели су конкретне предло-
ге за побољшање пословног окружења и 
дали су конкретне примедбе на понашање 

административног апарата у Србији. Не-
мачка је најважнији политички и економ-
ски партнер Србије“, рекао је српски пре-
мијер. 

Према његовим речима, Србија од Не-
мачке не тражи новац, већ инвестиције и 
помоћ да би што пре постала нормална, 
модерна и развијена земља. Српски пре-
мијер захвалио се ЕБРД, ММФ, Немачкој 
и другим међународним финансијским 
организацијама и земљама које нас подр-
жавају у реформама.

„Ми не тражимо милостињу, не тражи-
мо новац, већ да нам се помогне да своју 
земљу развијемо. Не желимо да будемо 
најсиромашнија земља ЕУ и да нам неко 
удељује помоћ и милостињу. Циљ Србије 
је да њени грађани раде тешко и напорно, 
и да поштују правила, што ће нас довести 
до тога да будемо модерна и развијена 
земља“, поручио је председник српске 
Владе.

40 немачких компанија           жели да улаже у Србију

- Не тражимо милостињу, 
не тражимо новац, већ да 
нам се помогне да своју 
земљу развијемо. Не жели-
мо да будемо најсиромаш-
нија држава Еу и да нам 
неко удељује милостињу. 
Циљ Србије је да њени 
грађани раде тешко и на-
порно, и да поштују прави-
ла, што ће нас довести до 
тога да будемо модерна и 
развијена земља
 (Александар Вучић)

- Велики број нових потенцијалних инвеститора 
из Немачке показао је велику заинтересованост 
за Србију, посебно средња предузећа, која, 
већ деценијама, чине окосницу нашег развоја. 
искуство с немачким средњим предузећима 
показује да где она оду, ту и остану. берлин 
подржава Србију на њеном европском путу. Еу 
жели трајно да допринесе благостању и миру 
на континенту, и да људи више никада не нала-
зе смисао у сукобу са суседима, већ у сарадњи 
(Зигмар Габријел)

Преговори са Клеменсом Тенисом 
Премијер Вучић, на конференцији за новинаре, рекао је да се ради на томе да у Ср-

бију инвестира највећи немачки произвођач меса, Клеменс Тенис, да желимо долазак 
нових немачких компанија, као и даљу сарадњу у области иТ, аутомобилском секто-
ру, али и да фирме, које су овде већ почеле посао, прошире своје пословање.

Премијер је нагласио да је вицеканцелара обавестио и о разговорима Србије са 
ММФ, те да је и сама та финансијска институција предвидела раст производње у Ср-
бији, у 2017. години, већи од два одсто, а да ми мислимо да можемо и боље од тога.
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СНС ПАНОРАМА

1. ПирОТ
Тражимо ванредну седницу СО
Шеф одборничке групе СНС, Димитрије 

Видановић, позвао је, на конференцији за 
новинаре, локалну власт да хитно сазове 
ванредну седницу СО Пирот, на којој би 
се расправљало о решавању проблема 
компаније „АХА Мура Први мај“, чији рад-
ници штрајкују глађу. Чланови ОО СНС 
Пирот обележили су страначку славу.

2. араНђЕЛОВаЦ
Смањење плата у локалној 
самоуправи
Канцеларија за младе организовала 

је трибину о болестима зависности.У 
оквиру Дечије недеље, одржано је пре-
давање „Породица-наш темељ“. Мали-
шани из вртића „Сунце“представили су 
челницима Општине маске које су сами 
направили.У току је чишћење кори-
та реке Пештан у МЗ Даросава, у циљу 
превенције од поплава.Базен за аку-
мулацију воде у Сеничанима решиће 
проблем водоснабдевања у зони 2, као 
и у делу насеља Колонија. Усвојен је 
ребаланс буџета за 2014, по коме ће 
бити смањени расходи и примања за-
послених у локалној самоуправи, али 
не и социјалне категорије.Ученици ос-
новних школа дружили су се са дечијим 
писцима Вукове задужбине, а Општина 
је школским библиотекама поклонила 
часопис „Даница за младе“.На градском 
тргу одржан је „Олимпијски час“.Челни-
ци Општине и даље обилазе и помажу 
настрадалима у поплавама. Програмом 
„Пешачи, чувај здравље и дружи се“ 
Високо-технолошкa школа струковних 
студија, у сарадњи са Општином, обе-
лежила је Међународни дан пешачења. 
Компанија НИС, организовала је акцију 
садње туја око Дневног боравка за децу 
и омладину са сметњама у развоју, и до-
нирала део намештаја.

3. НиШ - ПаЛиЛуЛа
Обележена страначка слава
Општински одбор СНС Палилула- Ниш 

обележио је крсну славу, Свету Петку, а 
председник ОО, Бобан Џунић истакао је, 
том приликом, да је приоритет чланства 
СНС стављање општег интереса изнад 
страначког и личног, као и то да се број-
ним активностима и личним примером 

сваког појединца, члана Странке, допри-
носи јачању рејтингa СНС у локалној сре-
дини.

4. ВрањЕ
Eко радионице за најмлађе
Еколошки перформанс „Природа је део 

нас“ организован je поводом обележа-
вања Дана старих особа, Дана борбе про-
тив хепатитиса и Дечије недеље. Разновр-
стан и богат програм, дечије еко радиони-
це, продаја рукотворина, поклони, чај и 
колачи, које су припремиле активисткиње 
ГО СНС, и друге активности реализоване 
су захваљујући Савету за природне ресур-
се, Форуму жена и МО Два бреста, Доње 
Врање, Кусо Блато, Доњи и Горњи Асам-
баир. Активисти МО Доње Врање органи-
зовали су радну акцију чишћења. Форум 
жена, шетњом „Розе траса“, дао је допри-
нос Међународном месецу борбе против 
рака дојке, а симболично је пуштено 50 
розе балона са исписаним жељама подрш-
ке оболелим. На Светски дан борбе про-
тив сиромаштва, угроженим породицама 
донирани су храна, гардероба и средства 
за хигијену. Прославили смо крсну славу, 
Свету Петку.

5. НЕГОТиН
укинута ванредна ситуација 
Јован Миловановић, повереник ОО 

СНС и председник Општине, у оквиру Де-
чије недеље и Дана отворених врата, при-
редио је пријем за децу из ПУ „Пчелица“, 
ученике, васпитаче и професоре. Донета 
је Одлука о укидању ванредне ситуације 
на територији Општине. Ангажовањем 
механизације, очишћени су канали, во-
дотокови и речна корита на потенцијално 
опасним местима у случају новог бујичног 
таласа, а очишћене су улице и путеви у 
десет села. ОО СНС прославио је странач-
ку славу, Свету Петку.

6. ЋуПрија
Обнова школе у Остриковцу 
Почела је друга фаза реконструкције 

тротоара у главној улици у Ћуприји. 
Вредност пројекта је око 35 милиона ди-
нара, Министарство привреде уложило је 
око 15 милиона, а остатак је обезбедила 
локална самоуправа. Такође, започела 
је реконструкција школе у Остриковцу, 
која пет година није била у функцији, због 
оштећења зграде.Општина и Министар-

ство просвете издвојили су по два мили-
она динара.

7. ВаЉЕВО
Свечана прослава
Градски одбор СНС Ваљево, свечаним 

обредом резања колача и освећењем 
славског жита, обележио је крсну славу 
СНС, Свету Петку.

8. СурДуЛиЦа
резање колача
Поводом прославе страначке славе, 

Свете Петке, сурдулички напредњаци, 
у јутарњим сатима, посетили су градску 
цркву, где су, уз православне обичаје, 
пресекли славки колач.

9. ПрОКуПЉЕ
Сто дана рада
Реконструисана власт у Прокупљу 

обележила је сто дана рада, током којих 
су стабилизовани приходи и расходи у 
буџету, обновљени су објекти и инфра-
структура, а много се радило и на привла-
чењу инвестиција. Асфалтиране су Дрин-
ска и Каменоломска улица, а започето је 
асфалтирање атарских путева у Доњој 
Речици. У току су преговори са немачким 
инвеститором „TOPPAS PRODUCTION“, 
који би требало да уложи пет милиона 
евра и отвори више стотина радних мес-
та. Учествујемо у програму ЕУ „ПРО-
ГРЕС“, који финансира швајцарска Влада. 
Завршена је зграда новог обданишта, а у 
току је тендер за завршавање радова на 
згради Дома културе. Започета су гео-
механичка испитивања на сектору Ђуре-
вачке утрине, за проналажење локације 
за ново гробље. Са Комесаријатом за из-
беглице потписан је уговор о изградњи 
зграде са 20 станова за избеглице. Пла-
нирамо реконструкцију и опремање Дома 
војске, где би се преселио део служби и 
градска библиотека. ОО СНС Прокупље, 
у сарадњи са Стручном службом МЗ, уре-
дио је спортска игралишта у МЗ Топлица, 
и у два потпланинска села. 

10. бЕЛа ПаЛаНКа
Припрема дрва за зиму
Омладина ОО СНС Бела Паланка дели-

ла је „СНС Информатор“ и разговарала са 
грађанима. Посетили смо сеоска насеља и 
најстаријим суграђанима пружили помоћ 
око припреме огрева. Свету Петку про-
славили смо у страначким просторијама. 

Пирот

Бела Паланка

Неготин
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

11. КОВаЧиЦа
Подршка албанским и горанским 
комшијама
Председници МО обишли су грађане 

албанске и горанске националности, који 
имају радње у Општини Ковачица. Јавно 
смо осудили све нападе, а власнике радњи 
позвали да нас обавесте, у било које вре-
ме, у случају било какве непријатности. 
МЗ Црепаја организовала је хуманитарни 
турнир за помоћ поплављеним подручји-
ма, учествовале су О.Ш. „Сава Жебељан“ 
и школа женског фудбала „Бубамара“ из 
Црепаје, а прикупљено је 17.500 динара. 
Закрпљене су ударне рупе на коловозу у 
Црепаји.

12. раЧа
Прослава страначке славе
OО СНС Рача организовао је прославу 

страначке славе у просторијама Странке. 
Резању славског колача и коктелу при-
суствовали су чланови, симпатизери СНС 
и представници других политичких стра-
нака.

13. СЕНТа
Грађани Торњоша заинтересовани 
за рад СНС
Наставили смо да радимо на пријему 

нових чланова, посебно у приградским 
насељима у околини Сенте, где је најви-
ше суграђана мађарске националности. 
Показало се да има интересовања за рад 
СНС, нарочито у Торњошу. Наш пред-
ставник, Ђери Иштван, био је присутан на 
састанку Окружног одбора у Кикинди, а 
затим је о порукама са састанка информи-
сао наш ОО. Информисали смо чланове и 
све МО о препоруци у вези са изборима за 
Националне савете.

14. ТрГОВиШТЕ
Прослављена слава

Чланови ОО СНС Трговиште прослави-
ли су славу странке, Свету Петку, у при-
суству чланова, активиста и симпатизера 
Странке. Чланови и активисти Странке 
редовно обављају страначке активности.

15. СОКОбања
Нови задаци Савета за 
пољопривреду
Чланови ОО СНС Сокобања обеле-

жили су Свету Петку. Захваљујемо се на 
сарадњи мр Тањи Жугић Петровић, која, 
због пресељења у други град, више није у 
могућности да буде председница Савета 
за пољопривреду. Нови председник је др 

вет. медицине Драгољуб Јевтић, који је 
изложио план за ангажовање пољопри-
вредних стручњака, затим угледних сеос-
ких домаћина, као и анимирање младих 
који поседују мања пољопривредна газ-
динства за производњу органске хране. 
Задатак Савета, према његовим речима, 
јесте и то да се, поред брања лековитог 
биља, организује плантажна производња 
ових култура и да се повећа воћарска про-
изводња.

16. СОМбОр
уређење зелених површина
Градоначелник Сомбора и повереник 

ОО СНС Сомбор, Саша Тодоровић, над-
гледао је радове на уређењу зелених 
површина у граду и вредне раднике по-
частио соковима и кафом. Поводом 70-го-
дишњице ослобођења града, приређена 
је свечана академија у Народном позори-
шту, где је Тодоровић прочитао одломак 
из писменог састава, који је 1963. обја-
вљен у „Сомборским новинама“, у којем 

су, дечијом руком, описане патње у борби 
за слободу.

17. ПаНЧЕВО
Позивамо инвеститоре 
у Северну зону 
Градоначелник Панчева, Павле Рада-

нов, од ступања на дужност, ради на ре-
ализацији пројекта Северне индустријске 
зоне, убрзаног привлачења инвестиција, 
отварању предузећа и радних места. Се-
верна индустријска зона прерасла је на 75 
хектара површине градског грађевинског 
земљишта, и највећи је инвестициони по-
тенцијал Панчева. Зону смо опремили 
водом и струјом (изграђена је МБТС), а 
убразано радимо на изградњи још једне 
приступне саобраћајнице и Потамишког 
канализационог колектора. Град је суф-
инансирао изградњу и реконструкцију 
стрелишта у касарни „Растко Немањић“, 
како би се смањиле заштитне зоне око ка-
сарне и „скинула“ забрана градње са 362 
хектара Северне пословне зоне. Србијагас 

Трговиште
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почео је гaсификацију овог подручја. Раз-
вој Северне индустријске зоне омогућава 
постојећим предузећима да шире произ-
водњу, и долазак нових инвеститора. 

18. бОЉЕВаЦ
уређују се улице и атарски путеви
ОО СНС наставио је комуникацију са 

МО и ради на стварању услова за избор 
повереништва, даљих учлањења и кад-
ровског јачања. Трочлана делегација ОО 
СНС Бољевац, поводом сећања на стра-
дање нашег народа у Другом светском 
рату, посетила је спомен парк у Јајинцима. 
После поплава у нашем региону, упућена 
је помоћ Текији и Кладову, а на угроже-
но подручје послат је камион са пијаћом 
водом. У току је реконструкција улице 
Солунских бораца, а радило се на проши-
рењу атарских путева у многим МЗ.

19. СМЕДЕрЕВО
Премијер са радницима „Железаре”
Премијер Александар Вучић посетио је 

Смедерево и поручио да држава неће за-
творити „Железару”, као и да се у прегово-
рима за продају фабрике највише одмакло 
са компанијом „Есмарк“ из САД. Споразум 
о преносу неизграђеног грађевинског 
земљишта без накнаде закључен је између 
Владе РС, „Железаре“ и Града. Почела је 
гасификација Индустријског парка, а на гас 
ће прва бити прикључена нова хала компа-
није „ПКЦ“. Такође, ради се на комплетној 
инфраструктури овог дела Индустријске 
зоне. У ГО СНС Смедерево обележена је 
страначка слава. Члан Градског већа за 
образовање, Миша Ивковић, отворио је 
вртић у Врбовцу. У Михајловцу је одржан 
14. Фестивал млека и млечних производа, 
а у Смедереву 45. „Смедеревска песничка 
јесен” и финални турнир Лиге младих Ев-
ропе у стрељаштву.

20. ЉубОВија
Оспособљавање школских 
просторија
Пројекат реконструкције школских за-

пуштених тоалета у Црнчи и Узовници 
финансирала је амбасада Пољске, а из-
радила га је Канцеларија за локални еко-
номски развој. Делегација Општине посе-
тила је Србац, у Републици Српској, пово-
дом градске славе. Повеља о братимљењу 
Српца и Љубовије потписана је 1975, али 
су везе покидане после рата у БиХ. Сада 
је, на иницијативу председника Општине 
Љубовија, Мирослава Мићића, братство 
поново успостављено.Обележили смо 
страначку славу, Свету Петку.

21. ЖиТиШТЕ
Обележена крсна слава
Повереништво ОО СНС Житиште, у 

присуству чланова, симпатизера и пред-
ставника политичких странака, обележи-
ло је крсну славу СНС, Свету Петку.

22. КањиЖа
Турнир у малом фудбалу
ОО СНС Кањижа формирао је тим који 

ће учестовати на турниру у малом фудба-
лу у Молу. Наши чланови учествују у при-
преми поклон пакета за децу са посебном 
потребом у Кањижи, које ћемо им преда-
ти у току предстојећих новогодишњих и 

божићних празника.
23. МаЛи иђОШ
Осветљење цркве, помоћ спортским 
клубовима
ОО СНС Мали Иђош одредио је људе 

који су се ангажовали на прављењу ло-
калног акционог плана за избегла и прог-
нана лица. Радили смо на обезбеђењу 
средстава за осветљење цркве и за сани-
рање грејања у Основној школи у Феке-
тићу. Такође, омогућили смо да до Нове 
године несметано  функционишу локални 
фудбалски и рукометни клуб.

24. КраЉЕВО
ускоро затворени базен
Представници Ватерполо савеза Србије, 

током посете нашем граду, дали су пуну 
подршку изградњи затвореног базена у 
Краљеву. „Ускоро се креће у реализацију 
пројекта, пре свега због младих Краљев-
чана и због Данета Лукића, човека који је 
задужио овај град и ватерполо“, рекао је 
посланик Зоран Бојанић. Чланови Повере-
ништва СНС разговарали су са мештанима 
околних села о њиховим проблемима и 
стварању листе приоритета, пре свега, у 
области инфраструктуре. Прославили смо 
славу Свету Петку.

25. ЛОЗНиЦа
Донација Општој болници
У сарадњи са Мићом Вукићем, хуманим 

Лозничанином, који ради у Швајцарској, 
народна посланица Велинка Тошић обез-
бедила је још једну донацију за Општу 
болницу, овог пута у виду медицинске оп-
реме. Савет за популацију и бригу о деци 
помогао је најугроженијима у Јаребици, 
Коренити, Козјаку и Рибарици. Помоћ је 
стигла у виду гардеробе и средстава за 
хигијену. Наши активисти разговарали 
су са мештанима Јошеве, креативним љу-
дима, који мисле и на културу, историју и 
наше задужбине.

26. ЛЕСКОВаЦ
Награде за младе таленте
ГО СНС Лесковац обележио је страначку 

славу, Свету Петку. Поводом празника Гра-
да, млади и успешни Лесковчани добили су 
признања од локалне самоуправе. Учени-
ци О.Ш. „Бранко Радичевић“ у Брестовцу 
добили су нови терен за мале спортове. 
Ученици који су освојили прва три места 
на републичким или међународним такми-
чењима, као и студенти са просеком изнад 
9,5, добили су једнократну новчану помоћ. 
Поводом „Дечије недеље“ ученици основ-
них школа, малишани ПУ „Вукица Митро-
вић“ и деца из хранитељских породица 
упознали су се са радом у локалној само-
управи, а малишани вртића „Наше дете“ 
посетили су локални парламент. Градона-
челник Цветановић разговарао је са при-
ватним предузетницима из Брестовца о 
унапређењу сарадње. Локална самоуправа 
добила је сертификат НАЛЕД, којим је по-
тврђено колико смо радили на стварању 
услова за привлачење инвеститора.

27. ЧајЕТиНа
реорганизација МО
СНС у Чајетини обележила је страначку 

славу, Свету Петку. Повереништво наста-

Лесковац

Смедерево

Краљево

Лозница

Чајетина
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вља са реорганизацијом МО, дајући но-
вим људима шансу да, својим залагањем и 
радом, помогну наше напоре да сменимо 
општинско руководство, које наставља 
неоправдано да задужује Општину.

28. бруС
Све више туриста
Обележена је крсна слава странке, Све-

та Петка. Летња туристичка сезона у Бр-
зећу завршена је са 15 одсто више туриста 
него претходне године. Општина планира 
стварање још бољих услова за летњи ту-
ризам, како би копаонички крај постао 
препознатљив и по летњем туризму, и 
како би сезона трајала целе године.

29. КОЦЕЉЕВа
Председник Николић обишао 
нове куће
Председник Томислав Николић, са су-

пругом Драгицом, обишао је куће у Опш-
тини Коцељева, које су обновљене након 
мајских поплава, захваљујући Фондацији 
„Драгица Николић”. Николић је, након 
обиласка реновираних и намештајем оп-
ремљених кућа породица Мирић и Бабић, 
рекао да се акција приводи крају и да је 

Фондација учинила и више него што је 
било могуће, те да су куће квалитетно 
урађене.

30. КуЛа
Омладина реновирала игралиште

Омладина ОО СНС Кула реновирала је 
игралишта у Кули, које је, након уређења 
травњака и фарбања елемената, добило 
нови изглед. Уређењу су се прикључили 

и родитељи деце која живе у непосредној 
близини. Према речима координатора ом-
ладине СНС ОО Кула, Марка Пешића, кул-
ска омладина увек је спремна да подржи 
пројекте који подстичу активизам, волон-
теризам и хуманост у локалним заједни-
цима. Овим пројектом, омладина СНС 
ОО Кула жели да, сопственим примером, 
развије свест код суграђана да се са мало 
труда може помоћи локалној заједници, а 
деци омогућити квалитетније одрастање.

31. НОВи бЕЧЕј
Отворена народна кухиња
Полагањем венаца на споменик палим 

борцима у Другом светском рату, обеле-
жили смо 70 година ослобађања Баната 
од фашизма. На иницијативу Мирјана 
Јакшића, председника СО Нови Бечеј, от-
ворена је народна кухиња. Пустили смо 
у рад „Еко-чесму“ у Новом Милошеву за 
пречишћену пијаћу воду. Хуманитарном 
акцијом „Госпојина враћа осмех на лице“ 
купљена је кућа социјално угроженој 
породици. Матија Ковач, заменик пред-
седника Општине, потписао је уговор о 
одобравању пројекта уређења платоа 
у центру града. Отворили смо терен за 

Кула

Председник републике Србије, Томислав Николић, разговарао је са 
начелником Генералштаба Војске Србије, Љубишом Диковићем, и 
проширеним колегијумом Генералштаба ВС. Председник је похвалио 
све учеснике параде, и посебно се захвалио командантима на успеш-
ној организацији и реализацији овог важног догађаја. На састанку 
је било речи о ситуацији у Војсци, систему образовања и мировним 
операцијама у којима она учествује. разговарало се и о предстојећим 
војним вежбама са Војском руске Федерације, Сједињених америч-
ких Држава, као и балканских земаља, чиме ће Србија показати своју 
приврженост политици војне неутралности.

Састанак са 
војним врхом

Председник Томислав Николић са 
његовом светошћу руским патријар-
хом Кирилом и његовом светошћу 
српским патријархом иринејем



СНС ПАНОРАМА

18  |  СНС ИНФОРМАТОР 21/2014

боћање у дворишту школе у Куману. На 
иницијативу Ковача, уграђени су нови 
прозори дому Добровољног ватрогасног 
друштва у Куману. Обележили смо стра-
начку славу, Свету Петку.

32. ОЏаЦи
Прослављен Дан општине 
и Дан ослобођења
ОО СНС Оџаци прославио је страначку 

славу, Свету Петку. Свечаности су при-
суствовали, поред оџачког архијеријског 
намесника Бранка Вујиновића, који је 
свечаном литургијом увеличао догађај, 
повереник СНС Душан Маријан, и секре-
тар Горан Ђаковић, као и многи угледни 
грађани. Прославили смо и Дан Општине, 
који је уједно и Дан ослобођења. 

33. ПЕТрОВаЦ На МЛаВи
Помоћ за малу Милу
ОО СНС Петровац на Млави прославио 

је своју славу, Свету Петку. Група младих, 
предвођена помоћником председника 
Општине, Стефаном Јовановићем, ор-
ганизовала је хуманитарно вече за при-
купљање новца за лечење мале Петров-
чанке, Миле Станисављевић, која болује 
од цереблралне парализе. Мили је по-
требно 65.000 евра за операцију у Амери-
ци, а прикупљено је 78.000 динара.

34. ШабаЦ
борба за здраву економију
ГО СНС Шабац прославио је страначку 

славу, Свету Петку. Поред великог броја 
чланова и симпатизера Странке, прослави 
је присуствовало и свештенство Епархије 
шабачке, представници политичких стра-
нака и новинари. У обраћању присутнима, 
Тања Радовановић, чланица тројног Пове-
реништва, истакла је борбу СНС за здраву 
економију и инвестиције.

35. баЧКа ТОПОЛа
Пијаћа вода за МЗ Криваја - Пилак
Делегација ОО СНС Бачка Топола при-

суствовала је централној државној прос-
лави обележавања страдања родољуба у 
Другом светском рату, у Спомен - парку 
Јајинци. У МЗ Криваја-Пилак, захваљујући 
великом ангажовању чланова СНС, ста-
новници су, после више месеци, доби-
ли пијаћу воду. Свечано смо обележили 
крсну славу Странке.  

36. ириГ
Састанци и слава
ОО СНС Ириг је у октобру одржавао 

састанке на којима се разговарало о раду 
и активностима одбора, а прославили смо 
и страначку славу. Свечаности су при-
суствовали чланови ОО, МО и гости из 
других странака.

37. КиКиНДа
Све више чланова СНС
ОО СНС у Кикинди почео је акцију при-

купљања добровољних прилога за купо-
вину дечијег инхалатора у Дому здравља. 
Поводом Свете Петке, славе Странке, уп-
риличили смо скромну свечаност. Према 
последњим подацима, СНС у Кикинди 
има више од 3.500 чланова.

38. ГОрњи МиЛаНОВаЦ
Свечано и радно
Повереништво СНС обележило је славу 

Странке, Свету Петку. На трећој Међу-
народној мрежи филмског фестивала 
дечијег стваралаштва, Културни центар 
Горњи Милановац, чији је директор Дра-
ган Арсић, презентовао је Србију.

39. КурШуМЛија
Помоћ за погранична села
ОО СНС у Куршумлији обележио је 

своју славу, Свету Петку, и шест година 
од оснивања странке, у присуству великог 
броја чланова, симпатизера и званица. У 
последње две године, за погранична села 
према КиМ, локална самоуправа, уз помоћ 
донатора, обезбедила је девет милиона 
динара. Помоћ у грађевинском материја-
лу, пољопривредним прикључним маши-
нама и стоци дата је породицама са троје 
и више деце, које су, поред жандармерије, 
једини чувари наше границе. Ово је и по-
кушај локалне самоуправе да заустави 
растућу миграцију становништва из пог-
раничних крајева. Уз помоћ локалне само-
управе, а у организацији вртића „Сунце“ 
и „Чаролија“, одржан је јесењи карневал 
током Дечије недеље.

40. ПрибОј
Припреме за градњу велике 
трафостанице
Једна од највећих инвестиција ЕПС-а 

у Србији, вредна 400 милиона динара, 
предвиђа изградњу нове трафостанице 

у Прибоју. Oпштина je, куповином дела 
Калуђерског поља од Милешевске епар-
хије, постала власник локације на којој 
ће бити изграђена трафостаница. Пред-
седник Општине, Лазар Рвовић, изнео је 
план решавања имовинско-правних од-
носа и испуњење предуслова за почетак 
велике инвестиције. Посетио нас је др-
жавни секретар Предраг Перуничић који 
је са челницима Општине разговарао о 
популаризацији спорта. Само у протек-
лих годину дана, Општина Прибој, једна 
од најсиромашнијих у Србији, издвојила 
је 22 милиона динара за рад спортских 
клубова. Купљена је спортска дворана и 
уведено грејање, реновирана гимназијска 
сала за физичко, од Фондације Новака 
Ђоковића добили смо тениске терене, а  
активним учешћем грађана и теретану на 
отвореном од компаније „Кока Кола“.

41. СјЕНиЦа
резање славског колача
ОО СНС у Сјеници је, у својим просто-

ријама, обележио славу Странке, Свету 
Петку. Сечењу славског колача присуство-
вали су чланови Одбора, а придружили су 
им се чланови и симпатизери Странке.

42. ПЛаНДиШТЕ
Нове просторије ОО
На иницијативу ОО СНС Пландиште, 

отворен је парк за социјално угрожене. 
Наши чланови, предвођени Дејаном Си-
моновским, завршили су и, на дојучера-
шњој пољани, отворили парк у коме ће, 
превасходно најмлађи Пландиштанци, 
моћи да се играју и друже. Уз пригодан 
коктел и госте из политичког и привред-
ног живота Пландишта и суседног Вршца, 
прославили смо Свету Петку. Коктелу је 
претходило освештавање нових просто-
рија ОО. На последњој седници ИО СНС, 
за повереника ОО СНС Пландиште име-
нован је Јован Репац и створени су услови 
да ОО боље ради.

43. СВиЛајНаЦ
Нове просторије у центру града
ОО СНС Свилајнац преселио се у прос-

торије у центру града, које су наменски 
уређене у три нивоа, са простором за 
веће састанке и прес конференције. Нови 
локал уступио нам је, без надокнаде, по-

Кикинда Оџаци Бачка Топола
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вереник МО Роћевца, Зоран Милошевић. 
Млади из ОО у Свилајнцу планирају низ 
акција и спремни су да се максимално 
укључе у рад ОО. Повереник Бранислав 
Маринковић обећао им је да ће, већ у 
новембру, позвати неког народног посла-
ника да им се обрати. Поступајући према 
инструкцијама ИО, организујемо бољи и 
квалитетнији рад повереника МО, како би 
се оснажила страначка инфраструктура и 
умножило чланство. У избору повереника 
руководили смо се искључиво конкрет-
ним резултатима и спремношћу људи да 
се ангажују.

44. ЛаПОВО
ручак за чланове и коктел за госте
ОО СНС Лапово скромно је прославио 

славу СНС, Свету Петку. Колач је пресе-
чен у храму Свете Параскеве, а потом је 
за чланове странке у просторијама  ОО 
приређен ручак. У вечерњим часовима је 
организован коктел за госте из привред-
ноги политичког живота.

45. ЗВЕЧаН
Основано девет месних 
повереништава
Одржана је седница ОО СНС Звечан, 

на којој је чланству и председницима 
МО саопштена одлука ИО о распуштању 
ОО СНС Звечан и именовању нових по-
вереника, Вучине Јанковића и Ивана То-
досијевића. Одржан је, затим, састанак 
на коме је донета одлука да се формира 
девет месних повереништава. Радимо на 
отварању канцеларије ОО, која до сада 
није постојала. Обишли смо више распуш-
тених МО и установили проблеме у раду, 
које се трудимо да решимо.

46. аПаТиН
Ново повереништво
ИО је донео одлуку о распуштању ОО 

СНС Апатин, а за повереника именован 
је Илија Бурсаћ, чији је први задатак да, 
у што краћем року, обезбеди услове за 
организовање Изборне скупштине ОО. У 
просторијама МО Пригревчани обележе-
на је страначка слава, Света Петка.

47. бЕОЧиН
Отворени за грађане
После распуштања ОО СНС Беочин, 

именован је нови повереник Митар Ми-

линковић. Уведено је редовно дежурство 
у канцеларији Странке, од 10-13 часова и 
од 17-20 часова, и позивамо све грађане да 
нам се обрате у вези са свим питањима из 
друштвено-политичког живота у Општини.

48. ОбиЛиЋ
уређење сеоских гробаља
На иницијативу председника Привре-

меног органа Општине Обилић и пред-
седника ОО СНС Обилић, а у сарадњи 
са Канцеларијом за КиМ, обезбеђена су 
средства за чишћење и уређење сеоских 
гробаља. После десетак година, гробља 
су очишћена од корова и олакшан је 
приступ.

49. ВЛаДиЧиН ХаН
реконструисана главна улица
ЈП Дирекција за градско земљиште и пу-

теве, у сарадњи са ПЗП Врање, комплетно 
је реконстуисала део главне, Светосавске 
улице, у дужини од 700 метара. По речи-
ма директора Дирекције, Часлава Младе-
новића (СНС), у плану је и реконструкција 
тротоара. Тренутно се ради и пет кило-
метара пута, од села Џеп до села Мањак, 
што финансирају Европска инвестициона 
банка, Министарство привреде и локална 
самоуправа.

50. ВарВариН
Отворен ХиСПа центар
Први ХИСПА центар у Варварину отво-

рио је  доц. др Небојша Тасић из Центра за 
хипертензију ИКВБ Дедиње, а овом зна-
чајном догађају присуствовали су предс-
тавници локалне самоуправе и запослени 
у Дому здравља. Циљ струковног удру-
жења ХИСПА је да се пацијентима омо-
гући да у свом месту имају одговарајућу 
здравствену заштиту.

51. бОГаТиЋ 
Санација депонија
Дирекција за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу асфалтира путеве у 
МЗ Клење, Дубље и Белотић. Почело је 
уређење дворишта Дома здравља, а завр-
шетак радова планиран је за месец дана. 
У оквиру пројекта „Унапређење упра-
вљања отпадом у општинама Богатић и 
Владимирци“, који финансира ЕУ, почела 
је санација депонија у МЗ Белотић и Ме-
тковић.

52. ЦрНа ТраВа
Споменик народном хероју
У МЗ Преслап реконструисана је ниско-

напонска мрежа, изграђена пре 40 годи-
на. У МЗ Јабуковик реконструисан је се-
оски водовод, такође стар више десетина 
година. У МЗ Мирко Сотировић, у насељу 
Мала Река, подигнуто је спомен обележје 
Мирку Сотировићу, народном хероју, који 
је живот дао бранећи Црну Траву од оку-
патора у Другом светском рату.

53. КОВиН 
у контакту са грађанима
У новим просторијама прославили смо 

Свету Петку. Интензивно радимо са члан-
ством на састанцима МО. Симпатизере и 
грађане информишемо о актуелној поли-
тичкој ситуацији преко локалних медија.

54. ЖабаЉ
СНС окупља све који могу 
да помогну 
ОО СНС Жабаљ је у Ђурђеву обележио 

Свету Петку. Захвалили смо се гостима, 
члановима МО, људима из готово свих 
политичких опција и суграђанима истак-
нутим у привредном и друштвеном живо-
ту, и обећали да ћемо се трудити да СНС 
окупља све који знањем и залагањем могу 
да поспеше развој Општине.

55. ВЕЛиКО ГраДиШТЕ
Нова учлањења
Чланство СНС прославило је страначку 

славу, Свету Петку. Свечаност ломљења 
славског колача одржана је у странач-
ким просторијама, а поред великог броја 
чланова СНС, присутни су били и предс-
тавници других политичких опција. Учла-
нили смо више од 150 нових људи, а при-
метно је да међу њима има много младих 
и образованих.

56. ДОЉЕВаЦ
Посета старима, изложба животиња
Чланови Странке спровели су четири ак-

ције у октобру. Међународни дан старијих 
особа обележен посетама домаћинствима 
у којима саме живе старије особе, у МЗ 
Пуковац, Чапљинац, Чечина и Белотинац, 
у организацији Форума жена. Међународ-
ни дан заштите животиња обележили смо 
изложбом кућних љубимаца, а Светски 
дан ублажавања последица природних 

Владичин Хан Дољевац Велико Градиште

Апатин
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катастрофа акцијом активиста МО Шар-
линац, када су наши чланови уређивали 
школско двориште, чистили простор око 
споменика и прилазе до ПУ и школе, и са-
дили четинаре. Слава Света Петка обеле-
жена је прославом у просторијама ОО.

57. ЋиЋЕВаЦ
Проблем са изборима за Савет МЗ
ОО СНС Ћићевац је, у присуству чла-

нова, симпатизера и драгих гостију, обе-
лежио крсну славу СНС, Свету Петку. 
Одржан је састанак са омладином како 
би што боље функционисала промоција 
странке на интернету, али и свакодневне 
активности, будући да је највећи део 
чланства чине управо млади. У више на-
врата разговарало се о проблему везаном 
за изборе за Савет МЗ Појате, будући да 
је наша странка уложила приговор на ре-
гуларност, јер је локална власт покушала 
да одржи изборе без извода из бирачког 
списка. Посебно смо забринути због ос-
новане сумње да ће председник Општине 
увести привремене мере у МЗ.

58. ЛЕПОСаВиЋ
Формирамо тим за победе
У ОО СНС Лепосавић почели су разго-

вори и састанци са будућим повереницима 
МО и савета, како би се формирао добар 
тим. Један од примарних задатака јесте 
да анимирамо младе и образоване људе, 
као и да увећамо углед наше Странке. Не 
желимо да се ослањамо на популарност 
нашег председника Странке, већ да тој 
популарности додатно допринесемо.

59. ЧОКа
Велико спремање
Чланови ОО СНС Чока учествовали су 

у великом спремању, које је организовало 
Удружење ловаца из Остојићева.

60. бОр
Сарадња са словеначким 
компанијама
Председник Општине, Живорад Петро-

вић, у Словенији је успоставио сарадњу са 
фирмом „Esotech“, која се бави пројекти-
ма у вези са пијаћом водом и ремонтима 
енергетских постројења. Договорена је 
узвратна посета, због заинтересованости 
више словеначких компанија за улагање 
у Бор, пре свега у област енергетике. На-
кон разговора са руководством Општине, 
представници словеначке „Искра Зашчи-
те“ одржали су презентацију производног 
програма у дирекцији РТБ „Бор“. Одржан 
је састанак са представницима спорт-
ских клубова, како би се спорт подигао 
на виши ниво. Канцеларија за сарадњу са 
цивилним друштвом Владе РС организо-
вала је свечани скуп, у оквиру израде На-
ционaлне стратегије и Акционог плана за 
стварање подстицајног окружења за раз-
вoј цивилног друштва, што је подржано у 
оквиру ЕУ ИПА пројекта. Бор су посетили 
министар Александар Антић, амбасадор 
САД Мајкл Кирби и представници аме-
ричке компаније „Фрипорт“, и обишли 
истражна поља на којима ради ова фирма. 
ОО СНС Бор прославио је страначку сла-
ву, Свету Петку. Одржана је 14. „Златна 
свадба“, коју организују Геронтолошки 

центар и Центар за социјални рад, у са-
радњи са Општином.

61. СрбОбраН
Знак пажње за децу из удружења 
„бисер“
Чланови ОО СНС Србобран прославили 

су страначку славу, Свету Петку, а свеча-
ности је присуствовало око 180 чланова, 
затим представници политичких партија, 
председник Општине, директори ЈП, уд-
ружења... Тог дана, поводом наше славе, 
почастили смо децу ометену у развоју из 
Удружења „Бисер“.

62. КњаЖЕВаЦ
Свечана прослава 
Чланови Повереништва ОО СНС, са 

члановима Странке у Књажевцу, обеле-
жили су крсну славу, Свету Петку, а се-
чење славског колача обављено је у цркви 
светог Ђорђа.

63. руМа
Чишћење дивљих депонија
У Општини Рума покренута је акција 

чишћења дивљих депонија у Вогњу, 
Кленку, Доњим Петровцима, Жарко-
вцу, Путинцима и Малим Радинцима. 
Тренутно се санирају депоније у Краље-
вцима и Добринцима, а следи чишћење 
у Витојевцима и Грабовцима. Како се 
проблем не би понављао, надлежни ће 
чешће контролисати очишћене површи-
не, као и оне на којима би могле да се 
створе нове депоније. СО Рума изабрала 
је новог председника Општине, Слађана 
Манчића (СНС), док је за његовог заме-
ника изабрана Марија Стојчевић, такође 
из редова СНС.

64. НиШКа бања
Тражимо наставак бициклистичке 
стазе 
ОО СНС Нишка Бања организовао је 

прикупљање потписа подршке наставку 
изградње бициклистичке стазе до Ниш-
ке Бање. Постојећа стаза простире се од 
Ниша до насеља Брзи Брод, а изградњом 
наставка омогућила би се много боља 
веза између Ниша и Нишке Бање, што би 
допринело и развоју туризма.

65. јаГОДиНа
Састанак Савета за индустрију
Састанку Савета за индустрију при-

суствовали су повереник ГО Никола Ра-
досављевић, координатор Савета Вла-
димир Самарџић, сви чланови Савета, 
представници фирми у реструктурирању 
и чланови Странке запослени у „Индус-
трији каблова“. Изражена је забринутост 
за судбину највећег поморавског извоз-
ника „Индустрије каблова“, који запо-
шљава око 2.100 радника, и „Јагодинске 
пиваре“, са 288 запослених. Радници оба 
предузећа свесни су да Влада улаже ог-
роман напор како би решила њихов ста-
тус до краја следеће године. Став је да, 
заједно са синдикатима, треба понуди-
ти одржива решења, како би се целине, 
које раде засебно, појавиле на тржишту 
и како би се нашли купци или стратешки 
партнери. Упућен је позив премијеру Ву-
чићу да посети ова предузећа.

66. иНђија
Селидба у нове просторије
Привели смо крају постављање в.д. 

председника месних одбора. Рад на тере-
ну и контакти са одборима су задовоља-
вајући. Обављена је припрема за едуко-
вање чланова за рад на интернету. Пресе-
лили смо се у нове просторије.

67. баЧКи ПЕТрОВаЦ
Слава прослављена у Кулпину
У ОО СНС Бачки Петровац одржана је 

прослава страначке славе, Свете Петке, 
у присуству бројних чланова. Ове годи-
не, домаћин одржавања славе је био МО 
Кулпин.

68. МиОНиЦа
Откривамо злоупотребе 
општинског буџета
После увођења петочланог Привременог 

органа Општине Мионица, где су испред 
СНС два члана и председник, интензив-
но се ради како би се нормализовао рад 
Општине и решавали се нагомилани про-
блеми. Донета је Одлука о ребалансу буџе-
та, именован је в.д. директор ЈП Дирекција 
за уређење и изградњу, образована су рад-
на тела за анализу рада ЈП и идентифика-
цију општинске имовине. Занимљиво је да 
су ти органи, већ на почетку рада, примети-
ли учестале привредне активности на ште-
ту општинског буџета. ОО СНС Мионица 
редовно одржава састанке, има одличну 
комуникацију са грађанима и припрема се 
за предстојеће локалне изборе.

69. ТОПОЛа
Обилазак месних одбора
Активисти ОО СНС Топола обилазили 

су месне одборе по селима и припремали 
се за изборе у Странци. Слава Света Петка 
симболично је прослављена у просторија-
ма Странке, где су се окупили чланови ОО 
и угледни привредници из Тополе.

70. бЕЧЕј
Трибина „борба против корупције“
Одржана је пета трибина „Борба про-

тив корупције“, у организацији Савета 
за борбу против корупције СНС, на којој 
су говорили чланови Савета - Угљеша 
Мрдић, Никола Јеленковић, Србислав 
Филиповић, као и проф. др Милорад 
Бејатовић, продекан Правног факултета 
за привреду и правосуђе Привредне ака-
демије у Новом Саду. Трибине су органи-
зоване како би се грађанима презентовао 
рад надлежних државних органа у борби 
против корупције, а досадашњи скупо-
ви одржани су у Куршумлији, Звездари, 
Новом Саду, Врбасу и Бечеју. У увод-
ном делу говорио је и Вук Радојевић, 
председник ОО СНС Бечеј и председник 
Општине. Обележили смо страначку сла-
ву, Свету Петку.

71. ДЕСПОТОВаЦ
разговор са најбољим ђацима
Деспотовац и ове године наставља са 

традицијом обележавања Дечије недеље. 
Повереник ОО СНС, Никола Николић, у 
својству заменика председника Општине, 
примио је, у просторијама Народне биб-
лиотеке „Ресавска школа“, најбоље ђаке 

Бечеј
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са територије Општине, и разговарао са 
њима о условима у основним школама. 
Инфраструктура наставља да се обна-
вља, асфалтиран је део улице која води до 
гробља у селу Плажану и изграђен је мост 
на путу који спаја село Велики Поповић са 
Деспотовцем.

72. иВањиЦа
укључивање стручних људи
Повереништво СНС у Ивањици просла-

вило је крсну славу Странке, Свету Петку. 
Подела славског  колача организована је 
у Кушићима. После церемоније, чланови 
ОО разговарали су о плановима и циље-
вима који ће бити постављани пред нас, 
раду Повереништва и укључивању што 
већег броја стручних људи у рад Странке.

73. КОСјЕриЋ
Санација штете од непогода
Током целе године, па и током прошлог 

месеца, у Општини Косјерић, где локалну 
власт чини коалиција СНС, НС и ДСС, на 
челу са председником, Милијаном Стоја-
нић, интензивно се радило на санацији 
штете, која износи око 500 милиона ди-
нара. Осим што су у елементарним непо-
годама уништени путеви, пољопривредна 
газдинства и објекти, појавила су се и 92 
клизишта. Уз велике напоре, Косјерић је 
једна од ретких општина, која је, у крат-
ком року, успела да, у добром делу, сани-
ра штету. Грађани су захвални Влади РС и 
многобројним донаторима.

74. КуЧЕВО
регулација речних токова
Увелико траје асфалтирање путног 

правца Раденка - Дерезна. Асфалтиран је 
део око трафостанице, чиме је отворен 
алтернативни пут Кучево – Волуја. Среди-
ном месеца асфалтирана је улица Леонида 
Пљешковића у Кучеву. Изнајмљен је прос-
тор за продају свежег пилећег меса на зе-
леној пијаци у Кучеву. Прослављена је сла-
ва Српске напредне странке. Општинско 
руководство одржало је конференцију за 
новинаре, на којој је јавност упозната са 
регулацијом дела Пека, који протиче кроз 
Кучево, и дела Кучајнске реке. Започете су 
припреме позоришних свечаности  „Жанки 
у част“ и Међународног фестивала телеви-
зијског етнолошког филма.

75. МЕДВЕђа
Тражимо реакцију по питању 
рудника Леце
ОО СНС Медвеђа тражи од надлежних 

инспекцијских органа да хитно реагују по 
питању ситуације у руднику Леце, како 
би се зауставила еколошка катастрофа, 
до које је дошло због неодговорног рада 
власника и пословодства компаније, као 
и да полицијски органи ван Лесковца ис-
траже повезаност председника Општи-
не, Слободана Драшковића, и власника 
рудника, Срећка Богићевића, и његово 
учешће у извлачењу огромног профита из 
овог рудника, као и мотиве толерантног 
понашања надлежних.

76. уб
Најлони за повртаре
Завршена је реконструкција Првомајс-

ке улице и отпочела је друга фаза радова 

на новој општинској згради.Општина Уб је 
тамнавским баштованима поделила најло-
не за 90 домаћинстава, која су оштећена у 
поплавама. Завршена је реконструкција 4,3 
километра пута, од центра Трлића до шко-
ле у Совљаку, а настављени су радови дуж 
улице Славољуба Миливојевића. Радило 
се и на деоници локалног пута у Бањани-
ма, а планира се асфалтирање још четири 
градске улице и реконструкција улице Вука 
Караџића. Све је спремно за зимску сезону 
и одржавање око 1.000 километара путе-
ва. Настављају се радови на регулацији и 
уређењу река Уб и Тамнава. Убској општини 
донирано је ватрогасно возило, вреднос-
ти 300.000 евра, као и санитетско возило 
за Дом здравља. Женски одбојкашки клуб 
„Уб“ био је део акције Одбојкашког савеза 
Србије „Одбојка сутра-лопте за победе“.

77. КОСТОЛаЦ
Најмодернији стакленик
У Градској општини Костолац уређено 

је дечије игралиште. Подржали смо ин-
вестицију локалног Предузећа за рекул-
тивизацију и озелењавање, како би се 
направио најмодернији стакленик у овом 
делу наше земље. Та инвестиција требало 
би да обезбеди 20 нових радних места и 
да пружи перспективу Костолцу, који је 
до сада био оријентисан само на рудар-
ство и енергетику.

78. баТОЧиНа
Пријем грађана
Чланови СНС у Баточини интензивно су 

разговарали са грађанима незадовољним 
локалном влашћу ДС, и лоцирали пробле-
ме у функционисању локалне самоуправе, 
који се огледају у небризи за комуналне 
проблеме грађана, док се, на пример, за 
Канцеларију за спорт издвајају енормне 
суме новца. Успоставили смо контакт са 
начелником Округа и усмерили грађане 
како да остварују права која им локална 
самоуправа, често и због политичке при-
падности, ускраћује.

79. КЛаДОВО
Помоћ за мешатане Текије
Помоћ угроженима мештанима Текије, 

који су претрпели велику штету у попла-
вама, пружили су и чланови ОО СНС Кла-
дово, а комшијама смо помагали у раш-
чишћавању поплављених домаћинстава.

80. КраГујЕВаЦ
Нова скупштинска већина
Након иницијативе за смену локалне 

власти и заказивања седнице СГ Крагује-
вца, одборници су одлуком 49, од укуп-
но 87 гласова, изгласали нову већину у 
локалном парламенту, предвођену СНС. 
Шеф Одборничке групе СНС, Радомир 
Николић, иначе председник ИО СНС, 
изабран је за градоначелника Крагује-
вца, на седници СГ сазване по хитном 
поступку. ГО СНС Крaгуjeвац обележио 
је, у складу са обичајима и традицијом, 
крсну славу Свету Петку.

81. ЛајКОВаЦ
Субвенције за пољопривреднике 
Дирекцијa за уређење и изградњу 

наставља асфалтирање путева у сеоским 
МЗ, а управо је завршено асфалтирање 

око 3,5 километара путева у Врачевићу, 
Марковој Цркви, Степању, Непричави, као 
и три путна правца у Јабучју, а у плану су 
и нови радови. Девет власника регистро-
ваних пољопривредних газдинстава до-
било је једнократне субвенције у износу 
од 125.000 до 500.000 динара, у оквиру 
Локалног акционог плана запошљавања. 
Начелник Општинске управе, дипл. пра-
вник Живота Молеровић (СНС), каже да је 
сврха субвенција да људи остану у селу и 
раде на газдинствима, од чега ће користи 
имати и држава.

82. СВрЉиГ
Подела новине од врата до врата
У присуству чланова и симпатизера 

Странке, као и гостију из других поли-
тичких странака и угледних привредни-
ка, прослављена је слава странке Света 
Петка. Наши активисти делили су „СНС 
Информатор“, од врата до врата, и разго-
варали са грађанима.

83. МаЛи ЗВОрНиК
указујемо на злоупотребе 
локалне власти
Крсна слава Света Петка прослављена 

је скромно, у страначким просторијама. 
Тим за борбу против корупције почео је са 
радом, а прикупљени материјал предат је 
тужилаштву. Одборници СНС у локалном 
парламенту, на свакој седници, постављају 
питања везана за неправилности приликом 
обављања јавних набавки, као и за нена-
менско трошење средстава приликом обно-
ве од  поплава и клизишта. Указујемо да је 
наша Општина једна од три, у којој су још 
на снази ванредне мере. Пошто локални че-
лници ретко и цинично одговарају на наша 
питања, принуђени смо да  информације од 
јавног значаја тражимо писменим путем, а 
након недобијања или крајње нејасних од-
говора, пишемо жалбе поверенику Шабићу.

84. баЧКа ПаЛаНКа
Пензионерска попуст картица
Начелник Јужнобачког управног ок-

руга, др Зоран Милошевић, посетио је 
Општину Бачка Паланка, а током посете 
сусрео се и са члановима СНС. На Дан 
ослобођења, председник ОО СНС, у при-
суству чланова МО Стари град, отворио је 
модерну здравствену станицу у овој МЗ. 
Обележили смо страначку славу, Свету 
Петку. Млади напредњаци посетили су 
Општинску организацију инвалида рада 
Бачка Паланка и упознали се са импле-
ментацијом пројекта дистрибуције пензи-
онерске попуст картице, чији је циљ заш-
тита пензионерског стандарда. Млади су 
делили флајере и лепили плакате, како би 
промовисали ову акцију.

85. НиШ - ПаНТЕЛЕј
Обележена Света Петка
ОО СНС Пантелеј - Ниш традиционал-

но обележава дан Свете Петке, као крсну 
славу, обредом сечења славског колача у 
својим просторијама. 

86. ОСЕЧиНа
Седнице СО на радију и ТВ
Последња седница СО Осечина ос-

таће упамћена по томе што је, први пут 
у историји локалног парламентаризма, у 
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Радомир Николић, председник ИО СНС, изабран је 
за новог градоначелника Крагујевца, 28. октобра, 
после 14 година владавине Верољуба Стевановића 

у овом граду. Неколико дана касније, Николић је одржао 
прву конференцију за новинаре, на којој је изнео пора-
жавајуће податке о финансијској ситуацији града, који је, 
према његовим речима, пред банкротством јер дугује око 
60 милиона евра.

„Дуг Крагујевца, по средњем курсу НБС, износи око 
седам милијарди динара - готово један и по буџет града. 
За кредите се дугује 14,8 милиона евра, обавезе Градске 
управе су 24,7 милиона евра, а јавна предузећа дугују 
око 20 милиона евра. Више од две милијарде динара су 
дуговања за социјалну помоћ и образовање. Поврх свега, 
рачун Града Крагујевца је од 15. августа у блокади, због 

дуга од 150 милиона динара. Ситуација је толико дра-
матична да ће мој први корак бити то да молим за помоћ 
премијера и председника Србије, и кадровску, и финан-
сијску, јер Крагујевац не може, до краја године, да обез-
беди 3,7 милиона евра за нормално функционисање“, 
истакао је Николић.

Према његовим речима, у процедури је промена Стату-
та Града, како би се решила питања надлежности чланова 
Градског већа, а реконструкција ће бити за месец дана. 

„Пред нама су тешке мере и тешка времена. Спро-
вешћемо ревизију комплетног система. Бојим се да нисам 
изабран за градоначелника, већ за стечајног управника, 
јер су градска предузећа у тешкој ситуацији. Али, верујем 
у свој тим, у професионалце у Градској управи и у Влади 
Србије“, закључио је Николић.

изабран нови 
градоначелник 
Крагујевца

усавршавање 
посланика
Посланички клуб СНС у Народној скупш-
тини Србије, не само да је најбројнији, 
него и најорганизованији.  Поред актив-
ности које не подразумевају сам посла-
нички рад, реализују се и многобројне 
хуманитарне и друштвене активности. 
На иницијативу самих посланика, реа-
лизован је и специјални интерактивни 
семинар у Дому Народне скупштине, који 
је похађало више од  70 углавном млађих 
народних посланика. Циљ семинара је 
био подизање личног самопоуздања и 
смањење треме у току јавног наступа. у 
договору са шефом Посланичке групе 
СНС, Зораном бабићем, едукација је по-
дељена у четири сесије. Сва предавања 
одржана су у току скупштинских пауза, да се не би 
реметио ритам рада Скупштине и присутност посла-
ника.
„било је право задовољство радити са колегама. 
Због изузетне важности и одговорности у нашем 
раду, веома је битна припрема наступа. Поред  спе-
цифичних уско стручних наступа, постоје и тзв. 
општи, у којима је неопходно лично самопоуздање. 
Ту смо се фокусирали и низом симулација и прак-
тичних примера смањили класичан пленарни и 

теоретски рад  на семинару. Додатни притисак је 
директни ТВ пренос, где је свака јавна реч отишла у 
етар тренутно“, појашњава народни посланик Ми-
лан Стевановић, члан иО СНС задужен за едукацију 
и истраживања.
у следећој етапи, по плану, радиће се на подизању 
нивоа тимског рада и на личном усавршавању на-
родних посланика. Ове активности имају едукати-
ван карактер, посланици се боље упознају, а тако 
добијамо и тзв. синергетски тимски ефекат, и пока-
зујемо озбиљност и одговорност у раду.

Припрема народних посланика за јавни наступ

Креатор обуке: 
Милан Стевановић
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Чланови Савета за борбу против корупције наставили су са 
кампањом „Борба против корупције“. До сада је одржано 11 
трибина, а планира се обилазак целе Србије у циљу упознавања 
грађана са програмом и идејама СНС када је у питању борба 
против корупције. Све већи одзив грађана и све већа посећеност 
трибина говори да грађани више не желе да трпе корупцију 
и криминал у друштву, и да су решени да се боре, заједно са 
Александром Вучићем и СНС. Трибине одржане у Куршумлији, 
Звездари, Старом граду, Новом Саду, Врбасу, Бечеју и Вршцу 
показале су спремност и одлучност грађана, али и енергију за 
још снажнију борбу против корупције. Чланови Савета, Угљеша 
Мрдић, Никола Јеленковић и Србислав Филиповић сагласни су 
да ова борба не сме да стане, уколико хоћемо да реформе дају 
резултат који очекујемо.

Напредњаци дали 
12 градоначелника и 
52 председника општина 

Српска напредна странка преузела је одго-
ворност за функционисање локалне валсти у 79 
општина и у 19 градова Србије, дакле у 98 једи-
нице локалне самоуправе. Од тога, из редова 
напредњака долазе 52 председника општина и 
12 градоначелника. Напредњаци су дали првог 
човека београда (Синиша Мали), Новог Сада 
(Милош Вучевић), Ниша (Зоран Перишић), Кра-
гујевца (радомир Николић), Панчева (Павле 
раданов), Зрењанина (Чедомир јањић), Сомбора 
(Саша Тодоровић), Зајечара (Велимир Огње-
новић), ужица (Тихомир Петковић), Крушевца 
(Драги Несторовић), Лесковца (Горан Цветано-
вић), као и градоначелницу Смедерева, јасну 
аврамовић.  из редова Српске напредна странке 
долази и велики број заменика председника 
општина, председника скупштина општина и 
скупштине градова, и сви они раде на истом, 
заједничком задатку, који је поставио председ-
ник СНС и председник Владе, александар Ву-
чић, а то је стварање услова да Србија постане 
здрава, модерна и успешна држава.  

расписани избори у Мионици 
и Лучанима

Председница Скупштине Србије, Маја Гојко-
вић, расписала је ванредне локалне изборе у 
општинама Мионица и Лучани за 28. децембар 
2014. године. Одлука о расписивању избора 
за скупштине општина Мионица и Лучани сту-
па на снагу наредног дана од објављивања у 
„Службеном гласнику“, када почињу да теку и 
рокови за обављање изборних радњи.

Српска напредна странка прати 
савремене трендове и годинама 

унапређује своју презентацију на 
интернету, како би програм и циље-
ве свог деловања што боље предста-
вила и како би била ближа грађани-
ма. У том циљу, осим званичног сајта 
Српске напредне странке, покрену-
ли смо и сајтове свих општинских и 
градских одбора широм Србије.

Српска напредна странка свој про-
грам представља преко 163 званична 
сајта локалних одбора, који су техни-
чки урађени у „Fully Responsive Web 
Design“. Сваки локални сајт, заправо, 

представља мултимедијални 
центар, у којем су повезани 
званични профили локал-
них одбора на друштвеним 
мрежама – facebook, twitter, 
youtube, google+. Поред сајто-
ва, сваки локални одбор покреће и 
званичне профиле на друштвеним 
мрежама. По систему организације, 
повезаности и по бројности интер-
нет презентација, овај систем Српс-
ке напредне странке јединствен је 
међу политичким партијама, чак и у 
светским размерама.

„Званична интернет презентација 

локалних одбора даје могућност да 
грађани директно комуницирају са 
локалном огранизацијом СНС, да се 
информишу о активностима СНС у 
њиховом  граду или општини, да по-
стављају питања, износе проблеме 
са којима се суочавају и дају сугес-
тије, како бисмо што боље заступали 
њихове интересе“, каже Саша Јере-
мић, уредник званичног сајта СНС.

163 сајта локалних 
одбора СНС

Одржано 11 трибина „борба 
против корупције”
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Александровац Липљан

целости телевизијски и радијски снимана, 
а одложени снимци емитовани су преко 
локалне кабловске телевизије КТЗ и ста-
нице Радио Осечина. „Предлажући ову 
Одлуку, намера ми је била да обезбедим 
максималну јавност рада СО, да грађани 
директно прате и непосредно оцене рад 
својих представника“, рекла је Златија 
Миличић (СНС), председница локалног 
парламента.

87. аЛЕКСаНДрОВаЦ
играчке за дечији вртић
У наставку акције „Једна играчка-један 

осмех“, омладина и старији чланови ОО 
СНС Александровац, према својим могућ-
ностима, прикупили су новац и купили 
играчке за вртић у селу Стубал. Поводом 
крсне славе, у просторијама Странке, пре-
сечен је колач у присуству великог броја 
чланова и пријатеља.

88. НОВи ПаЗар
учествујемо у радовима
ГО СНС Нови Пазар је, поштујући до-

говор са премијером Александром Ву-
чићем, послаником и председником ГО 
СНС Нови Пазар, Николом Јоловићем, 
и градоначелником Новог Пазара, др 
Мехом Махмутовићем, о финансијском 
улагању у инфраструктуру града, актив-
но радио на припреми документације и 
реализацији пројеката асфалтирања 27 
градских улица, решавања дела кана-
лизација у тим улицама, санацији кори-
та река Рашке и Јошанице, насипању и 
уређивању сеоских путева... Чланови на-
шег ОО максимално су се потрудили да 
не буде никаквих могућности проневере, 
како би се свим грађанима створили што 
бољи услови за живот и рад. Свечано смо 
прославили страначку славу, Свету Пет-
ку.

89. СЕЧањ
разговор са шведским амбасадором
Општину Сечањ и Центар за социјални 

рад посетили су државни секретар Ласло 
Чикош, директор Покрајинског завода 
за социјалну заштиту, Рада Митровић, 

директор Коморе за социјалну заштиту, 
Србијанка Ђорђевић, начелник Средњо-
банатског округа, Душан Шијан, и дирек-
тори окружног Центара за социјални рад, 
и разговарали о проблемима, пре свега о 
малолетничкој деликвенцији. На састан-
ку са шведским амбасадором, одржаном 
у Зрењанину, Општину Сечањ предста-
вљао је помоћник председника Општи-
не, Слободан Репац, који је презентовао 
потенцијале Општине за страна улагања. 
Шведски амбасадор посебно се интересо-
вао за пет рибњака и ловни туризам.

90. СрЕМСКа МиТрОВиЦа
Стигло 1.000 компостера
У оквиру наставка активности на 

преокограничном пројекту „Стварања 
друштва без отпада“, у Сремску Митро-
вицу је стигло хиљаду компостера, који 
ће бесплатно бити подељени индивиду-
алним домаћинствима. Градска управа за 
пољопривреду расписала је јавни позив 
банкама заинтересованим за краткорочно 
кредитирање регистрованих пољопри-
вредних газдинстава, која су претрпела 
штету од поплава, уз учешће локалне са-
моуправе, субвенционисањем камате на 
кредите. У потпуности је реконструисана 
улица Краља Петра Првог. Санирана је 
атлетска стаза на Атлетском стадиону и 
огранизован је први атлетски митинг за 
особе са сметњама у развоју. Градска уп-
рава за образовање доделила је стипен-
дије за 62 најбоља студента основних и 
мастер студија, 9.000 динара месечно.

91. МаЛО ЦрНиЋЕ
Едукација о значају превентиве
Чланови ОО СНС Мало Црниће аними-

рали су грађане да се превентивно пре-
гледају у циљу раног откривања и лечења 
малигних тумора. Ову прилику иско-
ристили смо и за упознавање грађана са 
чињеницом да су у току избори за нацио-
налне савете националних мањина.

92. ЛиПЉаН
Суви До добио пут
Косовски управни округ, у сарадњи 

са ДО „Магистрала“ Београд, изградио 
је пут у селу Суви До. Овај пут олакшао 
је комуникацију и живот мештанима у 
овом и околним селима у којима живе 
Срби.

93. ЗрЕњаНиН
разговор са Делегацијом 
Еу о пројектима
Др Предраг Матејин, шеф Посланичке 

групе СНС у Скупштини АПВ, рекао је, на 
конференцији за новинаре, да је дошло 
до квазиреконструкције Владе Бојана 
Пајтића, из које неће произаћи ништа до-
бро за грађане Војводине. „ДС и ЛСВ су, 
на последњим изборима, имале укупно 10 
одсто подршке бирача, али, захваљујући 
изборном систему, и даље нам кроје 
судбину. Тргују мандатима, секретарија-
тима и јавним предузећима, и арче новац 
Војвођана“, истакао је Матејин. На позив 
Оскара Бенедикта, заменика шефа Деле-
гације ЕУ у Србији, делегација Зрењани-
на, предвођена градоначелником Чедо-
миром Јањићем, посетила је канцеларију 
Делегације ЕУ у Београду. Разговарало се 
о градњи пречистача отпадних вода, ре-
гионалне депоније и рециклажног центра, 
измуљавању Бегеја и поновном успоста-
вљању његове пловности на целој дужини 
кроз Србију, али и завршетку реконструк-
ције језера и центра за параолимпијске 
спортове.

95. НиШ 
ускоро Војни музеј
У некадашњој војној касарни „Филип 

Кљајић“ требало би да буде отворен Вој-
ни музеј, поводом 100 година ослобођења 
у Првом светском рату. Градоначелник 
Ниша, проф. др Зоран Перишић, примио је 
представнике Војног музеја и Ваздухопло-
вног музеја из Београда, као и представ-
нике Министарства одбране, како би се 
постигила сагласност да се нишка касарна 
претвори у музеј. „Предлог је да се можда 
поједине делатности будућег Војног му-
зеја и Народног музеја у Нишу обједине 
у простору те касарне“, рекао је градона-
челник Перишић.
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Ниш - Црвени крст

Врњачка БањаСтара Пазова

96. СТара ПаЗОВа
уређење централних зона
Пројектом уређења центра Нове Пазо-

ве обухваћена је раскрсница и уређење 
слободних површина у путном појасу. 
Носилац инвестиције је Дирекција за из-
градњу, уз подршку локалне самоуправе. 
Приводи се крају прва фаза изградње 
спортске хале у Голубинцима, при О.Ш. 
„23. октобар“. Планирана је и рекон-
струкција центра Нових Бановаца, као и 
уређење саобраћајних површина изван 
коловоза, формирање зелених површи-
на, паркинга, бициклистичке и пешачке 
стазе, нише за аутобусе и стајалишта за 
пешаке. У току је санација Дома културе у 
Старим Бановцима, а адаптира се и зграда 
Дома културе у Грчкој улици. У Белегишу 
је отворена капела на сеоском гробљу. У 
ОО СНС одржана је конференција за ме-
дије „Две године од преузимања одговор-
ности у локалној самоуправи“.

97. ОПОВО
Сређивање клупа у оповачком парку
Настављене су досадашње активности 

Странке, везане за самоудруживање 
грађана и подстицање волонтеризма. 
Акција уређења парковских клупа наста-
вљена је и у Опову, а подржао ју је зна-
чајан број волонтера различитог узра-
ста. Ради се на успостављању директне 
комуникације са старијим суграђанима, 
како би се сагледали њихови проблеми 
и могућности решавања кроз волонтер-
ске акције. Унија жена ради на ширењу 
информација о значају удруживања, 
оснаживању и залагању, како би се дао 
допринос решавању горућих локалних 
проблема.

98. ПОЖарЕВаЦ
Одбачен извештај Штаба за 
ванредне ситуације
Одборници СНС у СГ нису усвојили 

извештај Штаба за варедне ситуације о 
поплавама, који је поднео градоначелник. 
Извештај, поднет после готово пола го-
дине, био је, у најмању руку, мањкав. Ис-
товремено, однос са нашим коалиционим 

партнерима ушао је у нову фазу, будући 
да је на истој СГ јасно стављено до знања 
да се закони и прописи морају безуслов-
но поштовати, а да нема места јавашлуку, 
неодговорности и лењости. Тиме смо на 
локалу прешли са речи на дела у спро-
вођењу реформске политике наше Стран-
ке и председника Вучића.

99. НиШ – ЦрВЕНи КрСТ 
Чишћење сеоских водовода
Председник Градске општине Црвени 

крст, проф. др Мирослав Милутиновић, 
обишао је радове на атарским путевима у 
Доњем Комрену. У центру Медошевца по-
стављене су тезге за продају пољопривред-
них производа. Руководство Општине ради 
на решавању проблема водоснабдевања у 
селима, договорено је хиперхлорисање и 
чишћење резервоара у Рујнику, Лескови-
ку, Хуму, Крављу и Паљини. Археолошки 
институт из Београда и Општина Црвени 
крст истражују локалитет „Хумска чука“, 
где је на дубини од 1,2 метра пронађен 
стамбени објекат стар више од 6.000 годи-
на. У организацији ГО Црвени крст, Савеза 
за рекреативни спорт и Савеза за школски 
спорт, под покровитељством Града Ниша 
и Општине, у тврђави је одржана „Трка за 
срећније детињство“. Омладина нашег ОО 
упознала се са процедуром писања и реа-
лизације пројекта.

100. ГраЧаНиЦа
Помоћ за лечење деце
Малишани из васпитно-образовне 

установе „Ђурђевак“ посетили су, у 
оквиру обележавања Дечије недеље, 
Општину Грачаница, где их је поздравио 
председник Општине, Бранимир Стоја-
новић. Стојановић и декани Факултета 
техничких наука и Пољопривредног фа-
култета Приштинског универзитета уру-
чили су индексе бруцошима новоотворе-
ног одељења овог факултета у Лапљем 
Селу. Председник Општине и шеф Канце-
ларије ЕУ, Кристофер Шток, отворили су 
Земљорадничку задругу у Доњој Гуште-
рици. Општина Грачаница организова-
ла је свечану вечеру ради прикупљања 

новца за лечење Алексе Јовановића из 
Угљара и осмогодишње Марије Ђорић из 
Ораховца. Посетили смо станаре зграде 
Машинског парка у Косову Пољу, који су 
почетком октобра доживели непријат-
ности, када су на згради исписани графи-
ти којим се позива на њихов линч, када 
су нападнути молотовљевим коктелима 
и када су им разбијени прозори у при-
земљу. Бранимир Стојановић уручио је 
Слађани Јовановић 2.000 евра за лечење 
малог Алексе у Украјини, а Добровију Ђу-
кићу 1.205 евра који ће помоћи да мала 
Марија отпутује у Италију на дијагности-
ковање непознате болести од које болује 
од рођења. Реновиране су просторије ОО 
СНС Грачаница, а у њима смо прославили 
страначку славу, Свету Петку.

101. ВрњаЧКа бања
Помоћ за ђаке и студенте
Председници MЗ Подунавци и Руђинци 

потписали су уговоре о санацији кровова 
у домовима културе у ова два села, што 
финансира Министарство државне упра-
ве. Општина пружа једнократну помоћ за 
школовање ученика основних и средњих 
школа и студената, а средњошколцима је 
и даље омогућен субвенционисани превоз 
до школе. Донета је одлука и о субвен-
цијама за отварање нових радних места, 
које су одобрене послодавцима који запо-
шљавају лица са евиденције НСЗ. ОО СНС 
Врњачка Бања обележио је Свету Петку. 
Активисти МО Руђинци организовали су 
дружење код  Дома, у центру села. Рекон-
струисана је фискултурна сала у школи 
„Бранко Радичевић“, у Грачацу, која је, по-
сле 30 година, добила кошеве, рипстол и 
голове. Поводом идеје да се гради атлет-
ски стадион, састали су се представници 
локалне самоуправе, Министарства спор-
та, Олимпијског комитета и Спортских 
савеза Србије. Планира се реконструкција 
спрата Галерије на Тргу, на Променади, 
која би требало да постане нови Зави-
чајни музеј. Ускоро ће, на више локација, 
бити постављене теретане на отвореном 
и дечија игралишта.
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ГраД бЕОГраД

102. бЕОГраД
брига о здрављу грађана
Београдски напредњаци учествовали 

су у акцији добровољног давања крви, у 
сарадњи са Институтом за трансфузију 
крви и ОО СНС Врачар, а подржали смо 
и акцију бесплатних лекарских прегледа 
у МЗ Стари Кошутњак у Раковици. У са-
радњи са ОО СНС Савски венац очишћен 
је парк на МО Западни Врачар.Покоше-
на је трава дуж пута ка Сремчици, која 
је отежавала прегледност возачима на 
путу. Активисти ГО, у сарадњи са МО 
Стеван Синђелић, чистили су насеље 
Рудо на Звездари. 

103. СаВСКи ВЕНаЦ
безбедност деце у саобраћају
Млади ОО СН Савски венац провели 

су викенд са комшијама, указујући им на 
важност заштите деце у саобраћају. 

104. СТари ГраД
у разговору са комшијама
Активисти ОО СНС Стари град, међу 

којима и одборник у СО Стари град, Бо-
жидар Ненезић, и одборници у СГ Бео-
града, Србислав Филиповић и Снежана 
Жугић, држали су штандове на којима 
су делили „СНС Информатор“ и разго-
варали са грађанима. Редовно се одржа-
вају састанци Савета за омладину, где 
млади, покретањем иницијатива, допри-
носе афирмацији и промоцији политике 
СНС.

105. ВраЧар
Са грађанима о комуналним 
проблемима
Сваке суботе, на пунктовима на Ка-

ленић пијаци, делили смо промoтивни 
материјал, а грађани су анкетирани о 
комуналним проблемима на Врачару. У 
страначким просторијама обележена је 
слава СНС. 

106. ЗВЕЗДара
Одржане трибине
МО СНС Стеван Синђелић одржао је 

трибине „Закон о раду“ и „Борба против 
корупције“, коју су водили гости предава-
чи Никола Јеленковић, Србислав Филипо-
вић и Угљеша Мрдић.

107. ПаЛиЛуЛа
уређење трошне куће
На територији МО Хусински рудари 

и Деспот Стефан Лазаревић одржани су  
штандови, на којима смо делили „СНС 
Информатор“ и разговарали са грађани-
ма. Подржали смо акцију мерења крвног 
притиска и давања лекарских савета,а 
правник је грађанима пружао правну по-
моћ. На иницијативу мештана Овче, По-
пове Баре, Борче и ОО СНС Палилула, 
градски Секретаријат за саобраћај увео је 
нову линију 105 Л, Овча-Борча. Активисти 
Савета за комуналне делатности, МО Дес-
пот Стефан Лазаревић, Падинска Скела, 
Вишњичка Бања, Филип Вишњић и Роспи 
Ћуприја уредили су трошну кућу госпође 
Мире, која је после мајских поплава поче-
ла да се урушава и прокишњава. Одржана 
је трибина „Загађеност ваздуха и грејна 
сезона у Београду“, у организацији МО 
Јован Цвијић. Такође, у МЗ Хусински ру-
дари одржана је трибина „Подстицање 
самопоштовања код деце“, у организа-
цији МО Деспот Стефан Лазаревић. У ор-
ганизацији МО Филип Вишњић и Савета 
за националне мањине, одржан је турнир 
у малом фудбалу.

108. ЗЕМуН
Коцкање са животом није игра
Председник Општине, Дејан Матић, 

присуствовао је пријему нове генерације 
студената Криминалистичко-полицијске 
академије, заједно са министром Стефа-
новићем и директором полиције Вељо-
вићем. У оквиру манифестације „Дечија 

недеља“, организован је Дан отворених 
врата за земунске малишане у кабине-
ту председника Општине. Општина је 
донирала лиценцирани антивирус про-
грам „F-Secure“ Електротехничкој шко-
ли „Земун“. Након асфалтирања Шесте 
улице у насељу Грмовац, Општина је 
покренула иницијативу за допуну јав-
не расвете у Улици 4, као и за уређење 
платоа унутар остатака Куле Гардош. 
Одржана је радионица „Превенција па-
толошког коцкања“. Постављена је нова 
расвета на Земунском кеју. Министарка 
Михајловић,заједно са амбасадором НР 
Кине, Ли Манчангом, у присуству челни-
ка Општине, обишла је радове на мосту 
Земун-Борча, и најавила да ће мост отво-
рити српски и кинески премиjер, између 
16. и 19. децембра. Асфалтиране су улице 
у насељу Војни пут. Од почетка године, 
на иницијативу Општине, асфалтирано 
је 15 улица, од којих је седам први пут 
добило асфалт. Обележено је седам де-
ценија од ослобођења Земуна у Другом 
светском рату. Почела је изградња првог 
дечијег игралишта у Алтини. У насељу 
Еконoмија 1, у Батајници, гради се во-
доводна мрежа, како би се 52 домаћин-
ства прикључила на градски водовод.
Хигијенски пакети и постељина уручени 
су Удружењу родитеља деце оболеле од 
малигних болести „Звончица“. У насељу 
Бусије отворено је игралиште.У ОО СНС 
Земун, у присуству председника Бра-
нислава Пространа, обележена је Света 
Петка. У просторијама МO Земун Поље 
напредњаци су добровољно дали крв.

109. ЧуКариЦа
уређен спомен парк
Активисти OO СНС Чукарица уредили 

су спомен - парк у центру Умке, офарба-
ли су конструкције и заменили седишта 
на клупама и клацкалицама. Покошене су 
зелене површине, посечено је неконтро-

ГО Београд

Стари град

Земун

Палилула
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лисано растиње и уклоњено смеће. Савет 
за екологију уредио је двориште вртића 
„Сањалица“, на Цераку. Правни савет ор-
ганизовао је трибине „Закон о изменама 
и допунама Закона о раду“ и „Закон о из-
менама и допунама Закона о пензијском 
и инвалидском осигурању“. Напредњаци 
MO Колонија организовали су акцију до-
бровољног давања крви.

110. ЛаЗарЕВаЦ
реконструкција пружних прелаза
Заменик председника ГО Лазаревац, 

Бојан Стевић, и директор Дома здравља 
„Ђорђе Ковачевић“, др Јован Милојевић, 
обишли су амбуланте у Миросаљцима и 
Јунковцу.Напредњаци Лазаревца орга-
низовали су акцију добровољног давања 
крви.Представници ГО Лазаревац и Фон-
дације „Владе и Ана Дивац“учествовали су 
у потписивању уговора и доделили су че-
кове младима чије је пројекте одобрио од-
бор овог фонда. Организована је предста-
ва за прваке, у склопу Фестивала за децу. 
Започета је изградња кишне канализације 
у Видовданској улици.Замењен је асфалт у 
улици Обрада Радивојевића, а започета је 
реконструкција још три улице. Очишћена 
је депонија, уз подршку РБ „Колубара“. У 
организацији Кинолошког друштва Лаза-
ревац, одржана је девета изложба паса. 
Одржана је манифестација „Коло мира“, 
под покровитељством ГО Лазаревац, по-
водом обележавања 100-годишњице Ко-
лубарске битке. Делили смо страначки 
материјал и разговарали са грађанима.
Настављени су радови на реконструкцији 
пружних прелаза, а од укупно осам, уређе-
но је шест прелаза.

111. ГрОЦКа
Обележено 70 година од 
ослобођења
У Винчи је срушена напуштена зграда 

старог Дома здравља, која је била сте-
циште наркомана и пијаница,и тако је 

решен велики безбедносни проблем у 
близини школе. Саниран је прилаз школи 
„Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Пуштене су у 
функцију још две слободне интернет зоне 
на важним јавним тачкама. Међународни 
тим „Трке мира“ прошао је кроз Гроцку, а 
учесници су протрчали кроз 150 земаља 
света. У сарадњи Општине и О.Ш. „Нико-
ла Тесла“ у Винчи, уређује се неадекватан 
и небезбедан паркинг унутар школског 
дворишта. Реновиране су просторија МЗ 
Гроцка, купљени су нови намештај и сто-
ларија, a при крају су и радови на просто-
ријама МЗ Болеч. Поново је изграђен пе-
шачки мост преко Болечког потока. У Ри-
топеку, на споменику жртвама фашизма, 
обележено је 70 година од ослобођења 
Гроцке, Ритопека и Београда. 

112. СурЧиН
Мерење притиска и шећера у крви
Активисткиње ОО СНС Сурчин подр-

жале су акцију мерења притиска и шеће-
ра у крви грађанима Сурчина, која ће се 
одржавати сваког првог понедељка у ме-
сецу. Ова акција одржана је и у Бечмену, 
и у Прогару. Наши активисти делили су 
промотивни материјал у центру Сурчи-
на. Унија жена посетила је колегинице из 
Уније жена СНС Зрењанин. Такође, Унија 
жена Сурчина организовала је промоцију 
књиге афоризама једне наше чланице.

113. МЛаДЕНОВаЦ
бесплатни правни савети
Омладина СНС Младеновац, сваког 

петка, на два штанда у граду, дели пропа-
гандни материјал и „СНС Информатор“. 
Чланови Правног савета суграђанима су 
објашњавали улогу и значај нотара, и де-
лили грађанима бесплатне правне савете.

114. СОПОТ
Чишћење речног корита
На иницијативу ОО СНС Сопот, ЈКП Бе-

оградводе обезбедило је механизацију и 
раднике да очисте годинама неодржава-

но и зарасло корито речице која протиче 
кроз центар места.

115. НОВи бЕОГраД
Прослављена слава
У просторијама ОО СНС Нови Београд 

обележена је страначка слава, Света Петка.
116. ВОЖДОВаЦ
ускоро шалтери свих јП
Председник Општине Вождовац, Алек-

сандар Савић, и представници ЈП Пошта 
Србије отворили су шалтер у општинском 
Услужном центру. Настојаћемо да јав-
на предузећа отворе пословне јединице 
у Општини, како би грађани могли све 
своје обавезе да заврше на једном месту. 
Асфалтирана је улица Пеке Павловића, 
замењена је водоводна и канализациона 
мрежа. У току је асфалтирање Лесковачке 
улице. Добром сарадњом локалне самоу-
праве, Дирекције за путеве и ЈКП Београд 
пут, асфалтирана је улица Јакова Галуса 
и приступне улице. Одржана је трибина 
„Заједно против електронског насиља“, у 
складу са Акционим планом МУП. У исту-
реном одељењу О.Ш. „Васа Чарапић“ зида 
се нова фискултурна сала, а у Рипњу је, у 
близини пијаце, отворена јавна чесма.

117. ОбрЕНОВаЦ
70.000 евра помоћи 
Банка „Credit Agricole” донирала је 

70.000 евра за обнову Обреновца после 
мајских поплава, а потписивању угово-
ра присуствовао је заменик председни-
ка Градске општине Обреновац, Мирко 
Вранешевић. Банка је средства усмерила 
као помоћ О.Ш. „Јефимија”, Центру за 
смештај и дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју и Кајак кану тенис 
клубу „Забрежје”. Наши активисти делили 
су „СНС Информатор” и обележили смо 
страначку славу, Свету Петку. Почели су 
радови на изградњи водоводне мреже у 
Конатицама. Обележили смо ослобађање 
Обреновца у Првом светском рату.

Звездара

Гроцка Сурчин

Лазаревац Обреновац
Савски венац
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ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ

Желимо отварање 
поглавље 32
„Желели бисмо да добијемо добар сигнал из 
Брисела током италијанског председавања 
ЕУ, у виду отварања једног поглавља, најве-
роватније поглавља 32, до краја године, или 
почетком наредне. Италија је један од наших 
највећих и најискренијих пријатеља. Такође, и 
последњи извештај ЕК је бољи него икад пре“, 
рекла је министарка Јадранка Јоксимовић, то-
ком предавања у Институту за међународне 
организације у Риму, на чијем је челу бивши 
европски комесар и шеф италијанске диплома-
тије, Франко Фратини. Министарка је поручила 
да овај процес није нимало лак, али да предста-
вља велики изазов.

НАРОДНА БАНКА

Позитивни притисци због профита
Курс динара релативно је стабилан и 

у складу је са циљевима монетарне 
политике, иако трпимо притиске, каже 
гувернер Народне банке Србије, Јоргованка 
Табаковић.
„Притисци не морају да буду само нега-
тивни. Волела бих да Србија буде земља 
у којој ћемо трпети притиске, попут оних 
какве трпимо последњих месеци, везане за 
исплату профита, који су предузећа и банке 
имали према својим матицама, ван наше 
земље. Предузећа и банке су 85 милиона 
евра добити већ пренеле, а очекујемо да 
до краја године то буде и двоструко више. 
Има и банака које су потпуну добит реин-
вестирале у Србију“, истакла је гувернер 
Табаковић.

НАРОДНА СКУПШТИНА

Посета британском парламенту
Председница Скупштине Србије, Маја Гојковић, током посете Великој Британији, сас-

тала се са председницом Горњег дома Британског парламента, баронесом Франсис де 
Соузом, и министром за европска питања, Дејвидом Лидингтоном. Маја Гојковић је баро-
несу Де Соузу упознала са законодавним активностима које Народна скупштина преузи-
ма у оквиру реформског процеса и усклађивања законодавства са ЕУ. Током састанка са 
министром за европска питања, Гојковић је истакла да је Србија посвећена реформама и 
европским интеграцијама, а заједно су се сложили да смо напредовали на путу за евроин-
теграције. Делегација Народне скупштине посетила је и Националну ревизорску инсти-
туцију и Вестминстерску фондацију за демократију, која је организатор посете, у оквиру 
Пројекта јачања улоге парламента на Западном Балкану.

ГРАЂЕВИНА

Министарка грађевине, Зорана Михајловић, оценила је да ће 
држава морати да одлучи како ће проширити капацитете 

београдског Аеродрома „Никола Тесла“, који је протекле годи-
не имао највећи проток путника у 
региону. Поручила је да, уколико 
се настави овим темпом, аеродром 
неће моћи да прими све путнике. 
„Неопходно је ширење терминала, 
а у плану је изградња још једне 
писте. Београдски аеродром ове 
године очекује око 4,6 милиона 
путника, а следеће око 5,5 мили-
она“, истакла је министарка Ми-
хајловић. 

Потребно проширити 
аеродром
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СПОРТ

Подршка за 
борковића

Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, састао се 
са Душаном Борковићем, аутомобилистом, који је недавно 
освојио друго место на светском Шампионату туринг ау-
томобила у Јапану. Удовичић 
је подсетио да је Борковић по-
стигао највећи успех у историји 
српског аутомобилизма и да ће 
имати подршку Министарства.

Министар Удовичић разгова-
рао је и са својим француским 
колегом, Патриком Канером, 
у Дохи, на светском скупу 
спортских лидера, о сарадњи 
две земље, могућности да се 
следеће године организује више 
пријатељских утакмица између 
различитих тимова Француске 
и Србије, али и о размени спор-
тиста и стручњака, и сарадњи 
Републичког завода за спорт и 
француског Института за спорт.

ПОЛИЦИЈА

Форензичари добили сертификат
Национални криминалистичко-технички центар МУП добио 

је Сертификат о акредитацији, који је уручен министру 
Небојши Стефановићу. Министар се захвалио на добијеној 
акредитацији и рекао да је то потврда да су резултати рада 
НКТЦ- а изједначени са европским стандардима. Такође, иста-
као је да овај центар обезбеђује већину материјалних доказа 
и да годишње има око 15.000 форензичких вештачења и да ће 

убудуће њихови резултати бити признати као они који се раде 
у међународним лабораторијама. Стефановић је нагласио да је 
акредитација битна за испуњавање обавеза у преговарачком 
поглављу 24. 

„На тај начин Србија показује спремност да својим грађанима 
осигура највеће могуће стандарде у борби против криминала“, 
поручио је министар.

ОДБРАНА

Подељени 
станови 
у Пироту и 
Врању

Министар одбране, бра-
тислав Гашић, уручио је при-
падницима Министарства од-
бране и Војске Србије кључеве нових станова у Пироту 
и Врању. Он је подсетио да је за последње две и по го-
дине подељено око 1.300 станова припадницима Војске 
Србије, који нису имали решено стамбено питање. у 
току је ревизија спискова, а до краја године требало би 
да буде подељено још 150 станова широм Србије.

ПРАВДА

једно дрво за једног 
ратника

Министар правде, Никола Се-
лаковић, учествовао је у акцији 
„Једно дрво за једног ратни-
ка“, заједно са добровољцима 
осуђеницима Казнено-поправ-
них завода у Шапцу и Сремској 
Митровици. Они су садили 
дрвеће на територији где је срп-
ска војска однела прву победу 
у Првом светском рату, на пла-
нини Цер. Министарство правде 
и њена Управa за извршење кривичних санкција, уз стратешко 
партнерство ЈП „Србијашуме“ и Шумарског факултета, носиоци 
су овог пројекта, током којег, у наредне четири године, треба да 
се засади 1,3 милиона садница дрвећа на територији Србије.

ЗДРАВЉЕ

Нова радна места за 
лекаре и сестре

Министар здравља, Златибор Лончар, по-
ручио је да ће се ускоро расписати конкурс и 
на неодређено време запослити око 340 ле-
кара и 330 медицинских сестара и техничара 
широм Србије. Још једна од новина је и то да 
ће ускоро бити омогућено бесплатно лечење 
код приватних лекара, кроз реформу примар-
не здравствене заштите, коју ће Министар-
ство здравља започети до краја године. 
Пред нама је и акредитација установа које ће 
морати да раде под једнаким условима као 
и државне. У току је и увођење интегриса-
ног информационог система, успостављање 
електронског заказивања прегледа, елек-
тронског рецепта и картона. Новина је и то 
да ће у домове здравља бити уведене хитне 
службе, а да ће стоматолошка служба бити 
другачије организована. Циљ је да сви  имају 
једнаке услове за рад, а да буду плаћени пре-
ма учињеним услугама.
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„Минут до 12“ био је слоган акције 
коју су организовале чланице СНС из 
Српског Милетића, којом су желеле 
да поруче свим женама да воде ра-
чуна о здрављу. Нада Дукић и Љиља 
Грубишић носиле су розе траке и са 
суграђанкама разговарале о значају 
превентивних прегледа у циљу раног 
откривања карцинома дојке. Слична 
акција изведена је и у Бачком Брес-
товцу, где су у акцији учествовале 
Луција Алексић, Данијела Хрњак, 
Вања Косовац, Марина Бубало, Тија-
на Зарић и Драгана Опачић.

У организацији Уније жена СНС Сур-
чин, одржано је вече посвећено стого-

дишњици Првог светског рата, „Велики рат 
кроз дела српских писаца“. Била је то при-
лика да се подсетимо наших великих књи-
жевника, Црњанског, Давича, Бојића, Раст-
ка Петровића, Драгише Васића, младића 
који су видели грозоту, страх, нестајање 
људскости и бесмисао рата, а затим то све 
описали у својим ванвременим делима.

„Захваљујем се Унији жена СНС Сурчин 
што је приредила овакво вече. Све што сте 
до сада урадиле, сврстава вас међу најо-
збиљније организације унутар СНС“, рекао 
је Стеван Шуша, председник ОО СНС Сур-
чин и председник СО Сурчин.

У организације Уније жена СНС Сурчин 

одржана је и промоција књиге „Сизифе, 
промени руку“, ауторке Павице Вељовић. 
Присутне су, кроз свет афоризама, водиле 
ауторка и Владица Миленковић, сатири-
чарка из Параћина, уредница и заступница 
Књижевно-уметничке асоцијације „Артија”, 
која је објавила ово дело. 

Унија жена нашег ОО подржала је и мани-
фестацију „Европска недеља мобилности“, 
која промовише бициклизам и подстиче ло-
калне управе широм Европе да се посвете 
одрживом превозу и тако унапреде квалитет 
животне средине. Подржале смо и акцију 
„Moj грaд бeз aутoмoбилa“, којом су дeцa, 
од првог до четвртог разреда из oснoвних 
шкoлa, учeствoвaлa нa кoнкурсу зa нajлeпши 
цртeж.

Минут 
до 12

ОЏаЦи

СурЧиН Књижевне вечери и еколошка борба
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Посланици Српске напредне странке 
уручили су мештанима Текије и окол-

них подручја 697 комада беле технике, у 
вредности више од 11 милиона динара. 
Помоћ су обезбедили функционери СНС, 
премијер, министри и посланици који су 
се одрекли својих прихода, како би угро-
женом становништву омогућили пристој-
не услове за живот.

„Највише новца донирао је председник 
Владе, а прихода су се одрекли сви мини-
стри, као и посланици СНС. Обезбедили 
смо око 100.000 евра, а за угрожена до-
маћинства купљен је велики број веш ма-
шина, фрижидера, шпорета, шпорета на 
дрва...“, рекао је Зоран Бабић, шеф Посла-
ничке групе СНС у Народној скупштини.

Према његовим речима, СНС је овим 

гестом, по ко зна који пут, показала да 
живи са својим народом и за свој народ. 
Бабић је рекао и да је почела дистрибу-
ција помоћи, преко Канцеларије за обно-
ву, за 100 домаћинстава, док је 27 захте-
ва у обради. Ради се на изградњи брана, 
како се поплаве не би поновиле, као и на 
реконструкцији шест улица, изградњи 
канала... 

СНС донирала белу технику 
поплављеним домаћинствима

ТЕКија

раковички напредњаци наставили су да помажу најугроженијим 
суграђанима. активисти МО Видиковац 2 сакупили су помоћ за 
самохрану мајку двоје деце, јелену Кришановић-Савић, која живи 
у улици Вељка рамадановића. За јелену су обезбеђени пакети са 
основним животним намирницама, средства за хигијену, флаширана 
вода, ћебад, пећ на плин и боца са плином, док је за децу обезбеђен 
школски прибор.

Помоћ јелени уручила је председница МО Видиковац 2, Невена 
Стаменковић, заједно са активистима. активисти ОО СНС раковица и 
у наредном периоду помагаће социјално угроженим суграђанима.

раКОВиЦа   

Помоћ за самохрану мајку

Десет кућа за 
Обреновчане
Председник Владе Србије, алексан-
дар Вучић, представници блиц фон-
дације и ТВ Прва уручили су кључеве 
за 10 кућа породицама којима су куће 
страдале у поплавама у Обреновцу.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ



Премијери Србије и Француске, 
александар Вучић и Мануел 
Валс, обишли су локацију на 
којој се, средствима француске 
Владе, гради једна од седам 
породичних кућа у београдској 
Општини Обреновац, и пору-
чили да ће бити завршене до 
божића. Премијер Вучић је, у 
разговору са Обреновчанима, 
рекао да се санација последица 
поплава у том граду полако при-
води крају и да ће људи бити за-
довољни, као и то да ће ускоро 
компанија са већинским фран-
цуским капиталом отворити 
1.400 радних места. Неколико 
дана касније, премијер је оби-
шао и Текију, која је претрпела 
велику штету током септембар-
ских поплава, и поручио да нико 
неће остати без државне по-
моћи и да ће она бити правично 
распоређена.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


