
Број 23 | Јануар 2015.

Гласник Српске напредне странке ISSN 2334-7856   CIP 329

АлексАндАр Вучић нА косоВу и Метохији

нАшА децА 
рађаће се и даље у 

српској колеВци

   српски премијер на економском форуму у давосу

БорБА срБије ЗА ноВе инВестиције



УВОДНИК

2  |  СНС ИНФОРМАТОР 23/2015

Издавач:
Српска напредна странка

Палмира Тољатија 5/3, Београд

Уредништво: Служба за информисање

Главни и одговорни уредник: 
Соња Влајнић

Дизајн: Зоран Станковић

Редакција: Соња Влајнић, Верица 
Сокић, Зоран Станковић, Саша Јеремић 
(фото), Оливер Ђаја (фото)  

Телефон: 011/655-74-86

Мејл адреса:
informativna-sluzba@sns.org.rs

Сајт: www.sns.org.rs

Фејсбук:
www.facebook.com/snssrbija
www.facebook.com/vucicaleksandar

Твитер:
twitter.com/sns_srbija 
twitter.com/avucic 

ISSN 2334-7856   CIP 329
COBISS.SR-ID 197991436

Драги пријатељи, 

Била ми је част и задовољство што сам представљао 
Србију на недавно одржаном Светском економском 

форуму у Давосу, и што сам видео колико свет ува-
жава реформе које смо спровели у нашој земљи, како 
бисмо је оздравили, уредили и модернизовали.  

Реформе су доказ да можемо да будемо равноправни 
са свим другим земљама и народима, да будемо вред-
ни и успешни колико су и они. Реформе су и једини 
начин да Србија престане да се бави белосветским 
заверама и почне да се бави собом. Реформе су и сан, и 
циљ, и начин. Лично, мислим да су и питање опстанка, 
не само мог - а не мислим да опстајем ако у њима не 
успемо, већ опстанка Србије. Желим да знате и да ре-
форме чине да се промени стање духа једног народа, 
навикнутог на улогу и жртве, и кривца, убеђеног да од 

њега ништа не зависи, а опет спремног да погине за сваку од неразумних, а великих, 
вредности које му разни мешетари продају.

Верујем у уређену државу, са изграђеним путевима и пругама, новим фабрикама, љу-
дима који раде, и који се ничега више не стиде, најмање себе и своје земље. Србију 
сада сви гледају као на озбиљног партнера, некога ко држи реч, као на земљу која 
је зауставила дугогодишњи процес задуживања и која ће ускоро бележити озбиљан 
привредни раст. 

Током јануара, разговарали смо на седници Председништва и на седници Главног 
одбора, и о задацима које Странка има пред собом, и још једном смо поновили да мо-
рамо да се понашамо најодговорније, најозбиљније, да пред грађане излазимо увек са 
чињеницама и да предузимамо тешке мере да би земљу извукли из кризе у којој се она 
налази, понајмање кривицом Српске напредне странке. 

Наша обавеза је да се понашамо другачије, јер наша Странка никада не сме да буде 
бизнис партија, у којој ће се функционери бавити личним финансијским напретком, и 
неће водити рачуна о грађанима Србије. Упутио сам апел члановима Председништва 
и Главног одбора да се уједине, да превазиђу евентуалне неслоге, ако негде постоје, 
и да се потпуно посвете раду, јер ћемо оцену о раду свих државних органа донети пре 
краја априла, пре истека годину дана рада Владе.

Донели смо одлуку да за 1. март распишемо изборе за општинске и градске одборе, а 
доћи ће и до значајних промена у Главном одбору наше Странке. Очекујем да јасно и 
недвосмислено покажемо озбиљност, посвећеност и одговорност у раду. Веома смо 
задовољни што само наша Странка нема више ниједног народног посланика, или мож-
да има једног или двојицу, којима још нису прихваћене оставке у органима локалне 
самоуправе. У свим другим странкама имате безброј примера људи са више функција. 
Полако, али сигурно показујемо, тиме што себе доводимо у ред, да имамо право да 
тражимо и од других да се понашају другачије, озбиљније и одговорније. 

Обезбеђивање мира и стабилности у целој земљи нешто је што ће сви функционери 
наше Странке морати да проводе у дело. Сви наши страначки органи биће посвећени 
економском напретку земље. И поново вам кажем да нисмо на власти да бисмо били 
богатији, да бисмо имали скупља одела и боље аутомобиле, већ да би нешто иза нас 
остало, да бисмо оставили трагове, дела по којима ће нас памтити будуће генерације. 

Зато вас молим да радите још више, још снажније, да људи у Србији то виде. И још 
једном вам кажем да је наш мото за ову годину, да би Србија ишла напред, уз одговор-
ност свакога од нас, само рад, рад и рад.

Београд, јануар 2015.
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Светски економски форум „Нови глобални контекст“ 
у Давосу окупио је рекордан број политичара и по-
словних људи, који су разматрали могућности за 
јачање сарадње у светлу све веће глобалне небез-
бедности.

Србију је на Форуму представљао премијер Србије, Александар 
Вучић, који се састао са бројним светским лидерима, али и са 
представницима највећих компанија и светских корпорација, са 
циљем да Србију представи као добро место за инвестиције. 

Премијер Вучић са премијером Народне Републике Кине, Ли 
Кећијангом, разговарао је о свим важним пројектима о којима је 
било речи током Београдског самита. Посебан акценат стављен 
је на изградњу пруге Београд – Будимпешта и прецизно су дого-
ворени сви рокови за тај пројекат. Студија изводљивости биће 
завршена до краја априла, идејни пројекат до средине јуна, а из-
градња пруге почиње најкасније крајем септембра. 

Премијер Кећијанг обећао је српском колеги да ће кинеске 
компаније, уз подршку српских и мађарских компанија, изгради-
ти пругу за само две године, што значи да ће грађани Србије, већ 

у другој половини 2017. године, за мање од три сата стизати до 
главног града Мађарске.

Са директором компаније „Гугл идеас“, Џаредом Коеном, пре-
мијер Вучић разговарао је о новим технологијама и могућој са-
радњи са компанијом „Гугл“, као и о важности запошљавања мла-
дих људи на развоју софтвера и нових технологија.

„Компанија „Гугл“ ради у земљама које подржавају модерне тех-
нологије и слободу изражавања“, истакао је Коен, и нагласио да 
би Србија била погодна земља за сарадњу. Тема разговора била је 
и могућа имплементација неког од програма компаније „Гугл иде-
ас“, нарочито програма за откривање и сузбијање тероризма.

Премијер Вучић нагласио је да је један од приоритета његове 
Владе већа запосленост младих, као и улагање у нове технологије, 
и позвао Џареда Коена да ускоро посети Србију.

Другог дана посете Давосу, премијер Вучић сусрео се са првим 
човеком „Сбер банке“ Херманом Грефом. Греф, који руководи 
највећом руском банком која широм света запошљава 300.000 
људи и има 110 милиона клијената, понудио је услуге „Сбер бан-
ке“ српској Влади, у виду програма за реформу државне адми-

србији су у давосу сва 
врата била отворена

У ЖИЖИ 

председник Владе 
републике србије, 
Александар Вучић, 
боравио је на свет-
ском економском 
форуму у давосу, где 
се сусрео са водећим 
светским привредни-
цима и политичким 
лидерима, предста-
вио наш програм ре-
форми и позвао их да 
улажу у србију

Премијер Србије, Александар Вучић, и премијер Кине, Ли Кећијанг
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- прогнозе светских финансијских институција говоре да ће србија за 
две године имати највећи раст, уз ограничен фискални дефицит, на 

нивоу испод три одсто, што мало која европска земља има. реформе, 
које србија предузима без притиска са стране, кључ успеха и пошто-

вања које наша земља ужива у међународној заједници 
(Александар Вучић)

нистрације. Тема разговора била је и будућа сарадња, куповина 
државних обвезница, као и сарадња са ЕБРД-ом у заједничким 
пројектима у Србији.

Премијер се сусрео и са Јоханом Шнајдером Аманом, потпред-
седником швајцарске Владе и министром економије, са којим је 
разговарао о реформама у Србији, мерама фискалне консоли-
дације и аранжману са ММФ-ом. Истовремено, српски премијер 
затражио је од швајцарског потпредседника Владе предлоге за 
реформу образовања, јер је швајцарски систем образовања један 
од најбољих у Европи. Вучић је и Аману упутио позив да посети 
Србију, са делегацијом швајцарских привредника, који су заинте-
ресовани за улагање, што је он и прихватио.

Председник Владе, Вучић, састао се и са Франсом Тимерман-
сом, потпредседником Европске комисије, са којим је разгова-
рао о достигнућима и проблемима Србије на европском путу. 
Потпредседник Тимерманс поздравио је економске реформе 
Владе Србије и пружио подршку српском путу ка пуноправном 
чланству у ЕУ. Српски премијер захвалио се потпредседнику Ев-
ропске комисије на подршци Србији, на великој помоћи коју је ЕУ 
пружила нашој земљи током поплава, као и на подршци српској 
пољопривреди и српској привреди у целини. Премијер Вучић 
позвао је Тимерманса да посети Београд, што је потпредседник 
Европске комисије, са задовољством, прихватио.

Током сусрета са турским премијером Давутоглом, истакнута је 
потреба за већим присуством турских компанија, а премијер Ву-
чић позвао је и турског колегу да посети Србију.

„Србија за нас има посебан значај“, нагласио је Давутоглу, и 
прихватио позив српског премијера за долазак у Србију, са групом 
турских инвеститора.

Премијер Вучић имао је неколико директних укључења у про-
граме домаћих телевизија, током којих је са грађанима Србије по-
делио своје импресије и конкретне договоре током састанака које 
је имао са високим представницима светске политике и бизниса.

„Србији су на економском форуму у Давосу била отворена 
сва врата, јер људи гледају економске прогнозе за више година 
унапред, а прогнозе светских финансијских институција говоре да 
ће Србија за две године имати највећи раст, уз ограничен фискал-
ни дефицит, на нивоу испод три одсто, што мало која европска 
земља има. Реформе, које Србија предузима без притиска са стра-
не, кључ су успеха и поштовања које наша земља ужива у међуна-
родној заједници, те да су, због реформи, Србији широм отворена 
врата свуда у свету, па и на овом угледном форуму“, рекао је пре-
мијер Вучић, и истакао:

„Мени је некад жао што људи у Србији не мисле тако, али ми 
је драго што људи у свету добро мисле о Србији, што желе да се 
срећу са нама, желе да долазе у нашу земљу и да нам помогну. 
Важно је што је Србија показала да више не размишља о само не-
колико месеци унапред, већ да гледа у будућност, и то је значај-
на промена у односу на оно што се догађало раније. Србија више 
никоме не прети, не свађа се, само жели да буде своја на своме, и 
ради најбољи посао за своје грађане“. 

Премијер Вучић састао се и са Мухамедом Ал Абаром, првим чо-
веком за реализацију „Београда на води“. Након тог састанка, пре-
мијер је истакао да ће о овом пројекту бити више речи у фебруару, 
кад Ал Абар буде посетио Београд, и нагласио да ће „Београд на 
води“ бити реализован, да ће и Србија и њен главни град изгледа-
ти много другачије него данас, јер ће тај пројекат отворити нова 
радна места и подићи грађевинску индустрију.

Премијер је директору комапније „Гугл Идеас“, Џареду Коену, 
поручио да ће Србија понудити најбоље могуће услове с којим 
неће моћи да се пореди нико у региону, а открио је и да су предс-
тавници „Сбер банке“ близу да, заједно са ЕБРД-ом, склопе аран-
жман са ЕПС-ом.

Економски форум у Давосу трајао је четири дана, окупио је више 
од 2.500 учесника, међу којима и 40 шефова држава или влада, 
као и водеће менаџере највећих светских корпорација.

Састанак српског и турског 
премијера Вучића и Давутоглуа

Разговор са Џаредом Коеном, 
директором „Гугла“

Премијер Вучић са Кристин Лагард, директорком ММФ-а (лево), и са Франсом 
Тимермансом, потпредседником ЕК, и Волфгангом Ишингером (десно)

Премијер Вучић одговара на питања банкара и привредника (лево) 
и са новинарима „Ројтерса“ (десно)
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ПОСЕТА КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ

председник Владе републике србије, Александар Вучић, први је српски 
премијер који је после 16 година посетио косовско поморавље, и то првог дана 

нове године по јулијанском календару, што многи тумаче као симболичну 
поруку србима да Влада окреће нови лист, да ће улагати више 

у инфраструктуру, бољи живот и останак срба на овом тлу

у пасјанима 
отворено 
породилиште

наша деца рађаће се и 
даље у српској колевци

премијер је у посети био заједно са 
министрима Братиславом Гашићем, 
николом селаковићем, небојшом 
стефановићем, Златибором лончаром и 
Александром Вулином, као и са Марком 
Ђурићем, директором канцеларије за киМ

Грачаница 
добила 
споменик 
краљу 
Милутину
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светски медији о 
посети Вучића

Француски „либерасион“ наводи да је Вучић упутио по-
руку мира албанској већини која је једнострано прогласи-
ла независност те територије од србије 2008. године.

Агенција „Франс прес“ истиче да је Вучић боравио у 
високо симболичној посети косову, поводом православ-
не нове године, током које је апеловао на тамошње србе 
да живе у миру са албанским суседима. позвао је косовс-
ке србе, који, као и Београд, нису признали независност 
косова, да остану на косову, обећавши им помоћ србије 
значајнију него икад. Вучић, који је био у пратњи неколи-
ко српских министара, није се састао са косовским лиде-
рима, а током посете, која је протекла уз јако полицијско 
обезбеђење, није забележен ниједан инцидент. АФп 
преноси и речи косовског министра спољних послова, 
хашима тачија, да су лидери у приштини одобрили ову 

посету која је по природи „хуманитарна и верска“. Фран-
цуска агенција оцењује да су се везе између Београда и 
приштине побољшале откако су њихови односи постали 
формалнији 2013, са споразумом у чијем је постизању 
посредовала еу, и подсећа да се наставак дијалога о 
продубљивању односа очекује у Бриселу почетком феб-
руара.

Британски „телеграф“ наводи да посета премијера Ву-
чића косову значи први корак ка нормализацији односа 
Београда и приштине, као и ново поглавље у историји тих 
односа.

Агенције „хина“ и „Фена“ у први план истичу да је Вучић 
на косову позвао србе да не продају имања и не исељавају 
се, те да је поручио сународницима да их Београд није забо-
равио и најавио им помоћ и подршку државе.

Албанска агенција „АтА“ наводи да Вучић „још једном 
није могао да се уздржи од националистичких изјава“, те 
да је рекао да је косово колевка србије. „АтА“ преноси и 
да је Вучић позвао српске локалне становнике да рађају 
више деце.

Председник Владе Републике 
Србије, Александар Вучић, 
први је српски премијер који 
је после 16 година посетио 
Косовско поморавље, што је 

изузетно важан сигнал за Србе који живе у 
том делу Покрајине - да нису заборављени 
и да се неко о њима брине.  

Раскидајући са праксом досадашњих 
премијера да се проблеми гурају под тепих, 
премијер Вучић посетио је Србе у околи-
ни Гњилана 14. јануара 2015, првог дана 
Нове године по Јулијанском календару, 
што многи тумаче као симболичну поруку.
Србима да нису сами. Премијер је у посе-
ти био заједно са министрима Братиславом Гашићем, Николом 
Селаковићем, Небојшом Стефановићем, Златибором Лончаром 
и Александром Вулином, као и директором Канцеларије за КиМ 
Марком Ђурићем.

Председник Владе најавио је отварање Канцеларије Вла-
де Србије у Косовском поморављу, попут оних у Грачаници 
и Митровици, а затим је пресекао и врпцу на новом породи-
лишту у Пасјану, месту где ће се, први пут после 1999. године, 

рађати бебе у Косовском поморављу. 
„На Косову се рађа највећи број деце у 

Србији. Ово је наша колевка, и нико нас 
неће спречити у томе да се деца овде 
и даље рађају. Потребно је веће при-
суство институција Србије, инвестиције, 
на нама је да вам обезбедимо путеве, да 
вам обезбедимо посао“, рекао је пред-
седник српске Владе.

Премијера Вучића дочекали су број-
ни грађани Пасјана, Гњилана и других 
делова Косовског поморавља, са заста-
вама Републике Србије, погачом, сољу, 
аплаузом, и узвицима: „Вучићу, Вучићу“, 
„Србија, Србија“.

Обраћајући се окупљеном народу, премијер је рекао да је Ср-
бија увек имала храбрости да се брани и сачува своје, али да је нај-
више напредовала у миру, и када је одлуке доносила хладне главе. 
Он је апеловао на грађане Косовског поморавља да сачувају своја 
имања и да их, колико год им било тешко, не продају. 

„Само ако не продајете своја имања, моћи ћемо да останемо 
своји на своме. Када вам је најтеже, треба да знате да је Влада 
Србије уз вас, да ће вам увек помоћи, и сада, и убудуће, све више. 

ПОСЕТА КОСОВСКОМ ПОМОРАВЉУ

Премијер Александар Вучић на отварању новоизграђеног породилишта у Пасјанима
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Морамо да градимо мир, јер само на тај начин, и уз пуну ста-
билност, можемо да идемо напред, и обећавам вам да ће 
овде бити изграђено још много породилишта и инфраструк-
турних објеката“, истакао је премијер.

После отварања породилишта, делегација Владе РС посе-
тила је Општину Штрпце у којој живи око 15.000 Срба, где 
је премијер Вучић још једном апеловао да не продају куће 
и имања, да остану на своме на Косову и Метохији, а да ће 
Влада и држава Србија учинити све да им обезбеди услове 
за нормалан живот и бољу будућност.

Чланови делегације Владе Србије срели су се у Грачаници 
са Владетом Костићем, кандидатом за градоначелника Грађан-
ске иницијативе „Српска“ и Бранимиром Стојановићем, потпред-
седником косовске владе и доскорашњим градоначелником Гра-
чанице. Премијер Вучић открио је, затим, у центру Грачанице, спо-
меник краљу Милутину, српском владару који је подигао светски 
познат манастир Грачаницу. 

„Део приватизационих прихода биће одвојен за улагање и от-
варање инфраструктурних и других пројеката на КиМ, како би се 

сачувала будућност Срба на том тлу. Србији је потребна паметна 
и мудра политика, политика мира која ће донети резултате. Не 
треба се борити борбеним покличима, већ памећу и одлучношћу 
већом него икада. Не волим да говорим о „небеској Србији“, али 
данас, седам векова након смрти краља Милутина, треба да ви-
димо шта смо урадили од онога што је он урадио, и шта треба да 
учинимо како бисмо обезбедили будућност наше деце“, истакао 
је прмијер Србије.

поносан сам на цивилизованост 
српског народа

Аутобус с грађанима који су ишли у Грачаницу да поздра-
ве премијера србије каменовала је група Албанаца на путу 
приштина-косовска Митровица, код Газиместана. у нападу 
је аутобус оштећен, али нико није повређен. премијер Вучић, 
након састанка са владиком теодосијем, истакао је да је веома 
задовољан посетом косову, и да је свуда био лепо дочекан, а 
Албанцима који су покушавали да провоцирају поручио је да 
шаље поруку мира, а не сукоба.

„неки су ми упућивали погрдне речи, шутирали аутомобил 
мислећи ваљда да је нога јача од кола, надам се само да их нога 
није заболела. поносан сам на понашање српског народа и на 
његову цивилизованост, а онима који су покушали да нас испро-
воцирају набавићемо књиге, како би се научили лепом пона-
шању“, рекао је Вучић.

- само ако не продајете своја имања, моћи 
ћемо да останемо своји на своме. када вам је 
најтеже, треба да знате да је Влада србије уз 

вас, да ће вам увек помоћи, и сада, и убудуће, 
све више. Морамо да градимо мир, јер само 
на тај начин, и уз пуну стабилност, можемо 

да идемо напред, и обећавам вам да ће овде 
бити изграђено још много породилишта и ин-
фраструктурних објеката (Александар Вучић)

Премијер Вучић и владика рашко-призренски 
Теодосије приликом откривања споменика краљу 

Милутину у Грачаници
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Иако је Народна банка Србије непрофитна инсти-
туција, и иако је година за нама била година са 
најмањом инфлацијом и са релативном стабилно-
шћу курса динара, децембар је остао упамћен и 
по критикама које су НБС и гувернер Јоргованка 

Табаковић добили од опозиције – да не послују са профитом. Да 
подсетимо, те критике стигле су од истих оних који су у Србији, 
својим неодговорним и бахатим понашањем, створили рекордну 
инфлацију у Европи. На почетку разговора за „СНС Информатор“, 
гувернер Табаковић објашњава да је, у протеклој години, упркос 
незавидним условима, НБС успела да добро промишљеним и пра-
вовременим мерама одржи релативну стабилност курса, тако да 
његове осцилације буду прихватљиве и са што мање трошкова за 
све - и за грађане, за привреду и за државу.

- Сматрам да је успех то што је, и поред искушења у виду ка-
тастрофалних природних непогода, као и непредвидивих утицаја 
из међународног окружења и са међународних финансијских 
тржишта, динар током протекле године ослабио много мање од 
валута неких значајно јачих економија које имају много снажнију 
привреду. Не смемо заборавити да Србија није изоловано острво, 
и да на неке ствари не може да утиче, већ само да се прилагођава, 
као и да је курс добрим делом одраз стања и здравља у привреди, 
а не само мера монетарне политике. С те стране, уверена сам да 
ће склапање аранжмана са ММФ-ом, спровођење мера фискалне 
консолидације, као и стабилизација прилика на међународном фи-
нансијском тржишту утицати да сада достигнуте вредности курса 
у овој години можда буду и знатно ниже. Грађани могу да имају 
поверења у НБС да ће, као и до сада, на све изазове - и из окру-
жења и са домаћег терена, увек реговати тако да олакша плаћање 
кредита грађанима, помогне привреди да учини своје пословање 
предвидивим, као и да држави олакша враћање кредита. 

Више пута сте истицали да нБс није профитна институција, 
али то као да неки не разумеју, или не желе да размеју...
- Што се тиче финансијског резултата НБС у 2013. години, сма-

трам да је тај податак добио несразмерно велики простор у од-
носу на његов стварни значај. Дужност НБС је да оствари своју 
законску обавезу, односно обезбеди ценовну и финансијску ста-
билност у земљи, што је успешно и остварено. Сматрамо да је 
цена те стабилности потпуно оправдана, нарочито јер не кошта 
наше грађане, који би, да је та стабилност изостала, трпели велике 
трошкове. Морате знати да НБС није профитна институција и да је 
њен крајњи циљ да обезбеди  стабилне услове пословања за оне 
који треба да остваре добит у својим привредним активностима, а 
не да остварује добит, јер то није њен циљ, нити задатак. Наш фи-
нансијски резултат, ни на који начин, не представља оптерећење 
за пореске обвезнике у Србији, али нагле промене курса и висока 
инфлација нешто су што би сваки грађанин Србије осетио на свом 
стандарду и кућном буџету. Обезбедили смо стабилност цена, 
како не бисмо дозволили да се понови ситуација коју смо затекли 
по доласку у НБС, а то је рекордна инфлација у Европи. 

које мере народне банке србије бисте издвојили као 
најважније у години за нама?
- У години коју су обележили бројни изазови, НБС је успела да 

испуњавањем својих основних законских циљева пружи значајан 
допринос стабилизацији и унапређењу економске ситуације у 
земљи, као и постављању темеља за остваривање економског рас-
та, а тиме и бољег живота грађана, у наредним годинама. О по-
стигнутом најречитије говоре резултати. Инфлација се креће на 
нивоу карактеристичном за развијене тржишне привреде, и на до-
бром смо путу да постигнемо њену трајну стабилизацију на ниском 
нивоу, а очувано је поверење у стабилност финансијског система и 
банкарски сектор. О томе сведоче и издавање дозволе за рад но-
вој банци из Уједињених Арапских Емирата, што је прва гринфилд 
инвестиција у банкарском сектору Србије, после шест година, раст 
девизне штедње која је достигла 8,5 милијарди евра, почетак по-

очекујеМ        нова смањења камата
Зауставили смо праксу да државне банке буду као самопослуге

јорГоВАнкА тАБАкоВић, 
гувернер народне банке србије
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очекујеМ        нова смањења камата
Зауставили смо праксу да државне банке буду као самопослуге

Који су најважнији циљеви НБС у 2015. години?
- очекујем да, као и у 2014. години, постигнемо резулта-

те на које ћемо бити поносни пред грађанима и да успешно 
одговоримо на све изазове. у сарадњи са Владом, наста-
вићемо да предано и посвећено радимо на остваривању 
заједничких циљева - даљем стварању повољног амбијента 
за остваривање одрживог економског раста, бржег при-
вредног опоравка и смањења незапослености. одржавање 
инфлације на ниском и стабилном нивоу, применом рефе-
рентне каматне стопе и осталих инструмената монетарне 
политике, биће наш основни задатак и у овој години. по-
тврда кредибилитета монетарне политике су, у границама 
циља, стабилизована инфлациона очекивања финансијског 
сектора и привреде, како краткорочна, тако и дугорочна. 
наставићемо да одржавамо стабилност на девизном тр-

жишту , а интервенције ће бити усмерене на смањење пре-
комерних осцилација девизног курса у оба смера, уз што 
је могуће мање трошкова. посебну пажњу, као и до сада, 
посветићемо очувању стабилности домаћег банкарског 
система и поверења у финансијски сектор, и активно ћемо 
радити на проналажењу могућности за смањење учешћа 
проблематичних кредита у укупним кредитима. Заједнич-
ким напорима Владе и нБс, у прошлој години постигнут је 
споразум о аранжману из предострожности са ММФ-ом, 
који ће ускоро бити формализован, иако се и сада пона-
шамо као да је он већ на снази. један од приоритета биће 
и стварање повољног амбијента за већу употребу динара 
у финансијском систему србије, што би додатно повећало 
ефикасност монетарне политике и смањило утицај који 
промене девизног курса имају на пословање привреде.

наставићемо да помажемо привредни опоравак земље

словања једне нове банке, као и велико интересовање других стра-
них инвеститора за улазак на банкарско тржиште Србије. 

често се пренебрегава чињеница да је нБс, својим актив-
ностима, прекинула праксу неодговорног понашања упра-
вљачких структура појединих државних банака...
- Тачно, прекинуто је неодговорно понашање и управљачких 

структура, али и појединаца који су изигравали регулативу и те 
банке користили као самопослуге – да узму робу, а да не плате, 
док су крајњи рачун свега тога плаћали грађани. Као што је већ 
поменуто, и поред значајних притисака, НБС је, својим мерама, 
успела да сачува релативну стабилност домаће валуте, а потен-
цијални позитивни ефекти тих мера могу се очекивати и у наред-
ном периоду. 

које бисте донете законе издвојили као предуслов за оз-
дрављење и јачање економије?
- Израдили смо сет реформских закона којима се унапређује по-

словни амбијент у Србији и уводи боља заштита грађана. Важно је 
поменути да се Законом о осигурању стварају бољи и ефикаснији 
механизми за заштиту наших грађана, као корисника услуга оси-
гурања, у ту област уводи се ред, а начин обављања делатности 
осигурања приближава се европским стандардима. Законом о 
платним услугама унапређује се и модернизује платни промет у 
земљи и са иностранством, и подстиче конкуренција, увођењем 
на тржиште институција електронског новца и платних институ-
ција. Закон о изменама и допунама Закона о заштити корисника 
финансијских услуга доноси већу  заштиту права корисника у 

складу са европским стандардима, укључујући у оквире заштите 
и пољопривреднике и предузетнике, а  при том решава и наслеђе-
не неправилности попут типа курса по којем се обрачунавају рате 
кредита индексираних у страној валути. Дали смо важан допри-
нос постизању споразума с ММФ-ом о новом аранжману, којим ће 
бити обезбеђена подршка за оздрављење економије и ојачан уг-
лед земље у очима инвеститора, а потписали смо и друге значајне 
међународне споразуме.

Грађане веома занима када ће моћи да рачунају на повољ-
није камате на кредите, пре свега на стамбене кредите, кре-
дите за реновирање некретнина и куповину аутомобила. 
да ли можемо да се надамо бољим вестима?
- Захваљујући резултатима монетарне политике, у 2014. годи-

ни, каматне стопе по којима се држава, привреда и грађани за-
дужују на домаћем тржишту, спуштене су на историјски најнижи 
ниво, али се слажем да би могле да буду и повољније. Подсећам 
вас да је, ради подршке кредитној, а тиме и економској актив-
ности, НБС донела одлуку о смањењу стопе девизне обавезне ре-
зерве. Средства ослобођена по овом основу повећавају кредитни 
потенцијал банака и отварају додатни простор за смањење кама-
та, по основу кредитирања предузећа и становништва. Очекујем 

да се са даљим обезбеђивањем ниске и стабилне инфлације, от-
варањем простора за мању рестриктивност монетарне политике, 
повећањем кредитне активности и привредним опоравком, про-
цес снижавања каматних стопа, који је већ започет, настави.

да ли је потребно донети још неки закон из области еконо-
мије, како би се србија усагласила са правилима у европ-
ској унији?
- НБС ће и у овој години наставити да, креирањем реформских 

законских решења даје допринос процесу придруживања Србије 
ЕУ, као што је то чинила и у претходним годинама. Већ у јануару, 
у Скупштину ће бити упућен Предлог закона о изменама и допу-
нама Закона о банкама, којим ће се темељно реформисати правни 
оквир за опоравак и реструктурирање банака, како би се смањи-
ли трошкови пореских обвезника. Грађани су, као порески обвез-
ници, до сада плаћали цех неодговорног пословања државних 
банака, док ће нова решења успоставити правила по којима ће 
све губитке сносити акционари, повериоци и, евентуално, Фонд 
за осигурање депозита. Овим изменама дата су одређена пре-
вентивна овлашћења Народној банци Србије, како би се на време 
реаговало и спречило да се проблеми увећају и да трошкови спа-
савања банке иду на терет буџета. Посебно треба нагласити да 
ће се овим изменама спречити досадашње злоупотребе, у виду 
прецењених средстава обезбеђења, а унапредиће се и оквир 
за решавање питања ненаплативих кредита. Сва ова решења, у 
највећој могућој мери, усаглашена су са правном тековином и нај-
бољом праксом ЕУ. Поред Закона о банкама, ради остваривања 

ових циљева извршиће се измене и допуне и Закона о Агенцији 
за осигурање депозита, Закона о осигурању депозита и Закона 
о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање. Наве-
дени закони ће, између осталог, пренети овлашћење за реструк-
турирање банке на Народну банку Србије – што ће обезбедити 
делотворан, брз и јефтинији поступак реструктурирања банке, 
обезбедити додатну заштиту фонда за осигурање депозита, омо-
гућити бржи и ефикаснији поступак стечаја и ликвидације над 
банкама, уз максимално уновчење имовине дужника. Током годи-
не, биће припремљен закон којим ће се регулисати финансијска 
средства обезбеђења, који представља битан сегмент успоста-
вљања модерне финансијске инфраструктуре у нашој земљи, 
чиме ће се унапредити правна сигурност, заштита учесника на 
финансијском тржишту и заштита инвеститора, и тиме значајно 
подстаћи инвестиције. Такође, у склопу увођења стандарда ЕУ, 
који је усмерен на заштиту потрошача, биће унапређен законски 
оквир за заштиту корисника услуга које се пружају на даљину, 
путем савремених информационо-технолошких средстава, и то 
у области банкарства, осигурања, платних услуга, финансијског 
лизинга, инвестиционих услуга и финансијских погодби које пру-
жају трговци.



Седам породица у Обреновцу, чији су домови униш-
тени у мајским поплавама, добило је кључеве нових 
кућа, које су им уручили премијер Србије, Алек-

сандар Вучић, амбасадорка Француске у Србији, Кристин 
Моро, и представник француске „Лафарж групе“, Крис-
тијан Еро. 

Изградња седам кућа, од 80 и 100 квадрата, почела 
је у новембру 2014. године, а финансирана је из дона-
ција Владе Француске. Пријатељска Француска дала је и 
новац за реконструкцију Основне школе „Јефимија“, за 
обнову дела канализације и за аутобус који ће превозити 
децу ометену у развоју. 

На предлог француске компаније „Лафарж“, која 
послује у Србији, како би обреновачке породице што 
пре добиле нове домове, куће су рађене по систему 
брзе градње - од префабрикованих бетонских елеме-
ната, што је двоструко бржи начин изградње од стан-
дардног.

Због једноставне монтаже фабрички произведених зид-
них елемената, свих седам кућа завршено је у рекордном 

року, за нешто више од два месеца, а сваки објекат има 
повећану енергетску ефикасност.

На билатералном нивоу, Француска је издвојила 
750.000 евра за реконструкцију кућа, водоводне и теле-
комуникационе мреже.

Поред Француске, и пријатељски Кувајт подигао је 25 
кућа у Обреновцу, а Уједињени Арапски Емирати 14 кућа. 
У исто време, Евопска унија доделила је 30 милиона евра 
из претприступних ИПА фондова ЕУ за помоћ становни-
цима 24 поплављене општине у Србији. 

седам нових кућа за 
поплављене обреновчане

поред Француске, 
и пријатељски 

кувајт подигао је 
25 кућа, а 

уједињени 
Арапски емирати 
14 кућа за станов-
нике обреновца 

који су остали без 
својих домова

изградња седам кућа, од 80 и 100 
квадрата, почела је у новембру 2014. 
године, а финансирана је из донација 
Владе Француске. пријатељска Француска 
дала је и новац за реконструкцију основне 
школе „јефимија“, за обнову дела 
канализације и за аутобус који ће 
превозити децу ометену у развоју
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Велики помак напред у српској 
привреди је и отварање нове 
топионице и фабрике сумпорне 

киселине у рударско-топионичар-
ском басену „Бор“, која је завршена 
после три и по године градње. у ову 
капиталну инвестицију и највећи еко-
лошки пројекат на Балкану, уложено 
је 250 милиона евра. Њен значај је 
огроман, не само за Бор и тимочку 
крајину, већ и за целу србију, па и 
шире, јер Бор више неће бити црна 
еколошка тачка на карти европе. све-
чаности која је, поводом завршетка 
радова, организована у кругу нове 
топионице, присуствовала је делега-
ција Владе републике србије, у којој 
су били премијер, Александар Вучић, 
и министар енергетике и рударства, 
Александар Антић, као и представни-
ци амбасада канаде и сАд, пословни 
партнери ртБ-а Бор, представници 
компанија које су биле ангажоване на 
изградњи, руководство општине Бор 
и радници комбината.

на савременој топионици „без 
дима”, са новом фабриком сумпорне 
киселине, завршени су сви механич-
ки радови изузетне сложености, по 

пројектима и технологији канадског „лавалина” и финског 
„ототека”, и почело је тромесечно уходавање постројења 
из којих ће се годишње добијати 90.000 тона бакра и 
400.000 тона сумпорне киселине.

„Људи у Бору од сада ће зарађивати знатно више и жи-
вети много здравије, а велику корист од тога имаће цела 

србија. Веома ме радује што сте положили велики испит 
на технолошки савременом пројекту, и што ће вам то ко-
ристити и у будућим подухватима. Можете да се радујете 
што сада имате врхунску топионицу, какве нема у окру-
жењу“, истакао је премијер Вучић. 

обраћајући се директору ртБ „Бор“, Благоју спасковском, 
премијер је рекао да очекује да менаџмент 
убрза радове како би се што пре дошло до 
већих количина руде у Бору и Мајданпеку. 
тиме ће се омогућити да топионичари увећају 
прераду домаће сировине, потпуно се осло-
боде њеног увоза, и да, на домаћој сировини, 
увећају профит за Бор и србију.

„импресивно је што је на овом великом 
пројекту испит положило 25 компанија из 
наше земље. оне су у нову топионицу и 
нову фабрику уградиле 8.000 тона челика, 
200 километара каблова, 30 километара 
цеви, 30.000 кубних метара бетона“, нагла-
сио је премијер Вучић. 

спасковски је истакао да је пресудна 
била помоћ српске Владе, која је ртБ узела 
у власништво, дала гаранцију за кредит 
канадске извозне банке и прекинула аго-
нију са неуспелим тендерима за продају у 
бесцење борског гиганта странцима. он 
је нагласио да ће од овог пројекта велику 
корист имати и домаћи прерађивачи бак-
ра и племенитих метала, као и да ће нова 
фабрика сумпорне киселине бити поуздан 
снабдевач овом сировином Фабрике за про-
изводњу вештачких ђубрива у прахову.

нова топионица и фабрика 
сумпорне киселине



ИНТЕРВЈУ

12  |  СНС ИНФОРМАТОР 23/2015

Резултати рада Министар-
ства унутрашњих послова, 
у последњих осам месеци, 
од тренутка када је Небој-
ша Стефановић постао ми-

нистар унутрашњих послова, недвос-
мислено показују да је повећана ефи-
каност полиције. Заплењено је више 
од 100 килограма хероина, док је у 
истом периоду 2013. године одузето 
свега 19 килограма. Укупни криминал 
смањен је за 9,5 одсто, вишеструко 
су повећене заплене цигарета и ду-
вана, откривено је 70 кривичних дела 
корупције више, а, захваљујући риго-
рознијим контролама саобраћајне по-
лиције, смањен је број незгода и поги-
нулих на путевима. Све то постигнуто 
је са 700 запослених мање.

- Много тога је урађено, али и даље 
не могу да кажем да сам задовољан. 
Мислим да смо направили значајан 
искорак, али простора за напредак 
свакако има, и верујем да ће грађа-
ни бити још задовољнији радом по-
лиције у овој години – каже за „СНС 
Информатор“ министар Небојша Сте-
фановић.

шта нам доноси 2015. и какви су 
задаци Муп-а у наредној годи-
ни? да ли можемо да очекујемо 
још смена и „чишћења“ поли-
цијских редова?
- Година пред нама означиће нови 

почетак Министарства унутрашњих 
послова. Започели смо озбиљне ре-
форме и донећемо, у наредних неко-
лико месеци, нови закон о полицији, 

који ће залагање и професионалност 
ставити у први план, а увешћемо и 
каријерно напредовање. Тиме ћемо 
спречити да неко, захваљујући по-
знанствима, за годину дана напредује 
неколико пута, и тако дође до високих 

чинова и позиција. Моја идеја је да се 
направи систем у коме се напредује по 
заслугама. Сваки службеник мораће 
постепено да иде на хијерархијској 
лествици како би стекао довољно ис-
куства. Тако ћемо за пар година на 

неБојшА стеФАноВић, министар унутрашњих послова

ускоро промена Закона о 
безбедности саобраћаја

Када очекујете усвајање Предлога измене Закона о без-
бедности саобраћаја, да млади не могу да возе од 23 до 
шест сати ујутро, и колико је времена потребно од њего-
вог усвајања до првих видљивих резултата?
- проследили смо нацрт измена Закона о безбедности 

саобраћаја свим релевантним институцијама и очекујем 

да се, у наредних неколико недеља, предлог нађе пред 
посланицима скупштине србије. надам се да ће нова 
правила и појачане контроле саобраћајне полиције допри-
нети да врло брзо видимо конкретне ефекте новог закона. 
он ће допринети повећању безбедности на српским пу-
тевима, не само када је реч о младим возачима, већ свих 
учесника у саобраћају. Међутим, није решење само да се 
промени закон и нису репресивне мере једини начин да се 
повећа сигурност учесника у саобраћају. Морамо много 
више да радимо на едукацији возача, јер су се такве мере 
показале као много делотворније у европским државама.

ЗнАчкА није штит         од ЗАконА
Биће нових смена 
у полицији
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ЗнАчкА није штит         од ЗАконА

руководећим позицијама имати служ-
бенике за које знамо да су направили 
нешто у својој каријери. Нових смена 
ће свакако бити. Једино мерило и га-
рант останка на некој позицији су ре-
зултати. Када је реч о суочавању са 
корупцијом и криминалом унутар по-
лиције, јасно смо показали да желимо 
томе да станемо на пут. У претходних 
неколико месеци ухапсили смо десе-
так припадника МУП-а, због основане 
сумње да су помагали у трговни нар-
котицима, шверцу дувана и извршењу 
тешких кривичних дела. Није ли то нај-
бољи показатељ наше одлучности?

први пут је један министар поли-
ције изашао у јавност са бројем 

кривичних пријава против припа-
дника Муп-а, и то на јавном сер-
вису. колико је важна ова транс-
парентност и слање јасне поруке 
да више нема недодирљивих у 
полицији?
- Да би се вратило поверење грађа-

на у полицију неопходно је показати 
да више нема заштишћених и да се 
ништа не скрива испод тепиха. Ва-
жно је отворено рећи грађанима да 
постоје криминал и корупција у по-
лицији. Међутим, за разлику од неких 
претходних времена, сада се хапсе 
они који крше законе, уместо да се 
брину о њиховом спровођењу. Гре-
ши свако ко мисли да ће му значка 
бити штит од закона, и верујем да ће 
реформа омогућити да се полиција у 
потпуности очисти од оних који са-
рађују са криминалцима.

како оцењујете међународну 
сарадњу Муп-а, и колико је она 
важна у време брзог развоја тех-
нологије?

- Претходних осам месеци, гледа-
но са аспекта међународне сарадње, 
могу се сматрати веома успешним. 
Пре месец дана организовали смо ве-
лики министарски форум „ЕУ-Запад-
ни Балкан” у области унутрашњих 
послова и правосуђа. Том приликом, 
сарадња полиција у региону одлич-
но је оцењена, а такође смо разго-
варали о заједничкој борби против 
тероризма, корупције, криминала и 
свих пошасти са којима се суочава, 
не само наша земља, већ читав свет. 
Такође, прошле године посетили су 
нас министри унутрашњих посло-
ва Немачке и Француске. А колико 
је њихов заједнички долазак важан 
показује и чињеница да су, први пут 

у историји, министри полиције ових 
земаља имали заједничку посету 
некој држави. На генералној скупш-
тини ИНТЕРПОЛ-а у Монаку, где је 
обележена стогодишњица ове орга-
низације, полиција Србије сврстана 
је међу 10 најпожељнијих партне-
ра за сарадњу. Све то, али и бројни 
састанци које сам имао са страним 
званичницима и амбасадорима, ука-
зују да МУП има одличне односе са 
многим државама. Трудићемо се да 
их, у наредном периоду, још више 
унапредимо.

колика је ефикасност у расветља-
вању најтежих кривичних дела и 
када можемо да очекујемо епилог 
случајева старих и више година?
- Статистика показује да смо расве-

тлили више од 80 одсто почиње-
них кривичних дела, али се искрено 
надам да ће проценат разрешених 
случајева током 2015. године бити 
још бољи. Када је реч о старијим слу-
чајевима, које сам наследио, ниједан 
није запостављен, уколико постоји 
и делић наде да може бити решен. 
Свакодневно тражим да ми подносе 
извештаје и о таквим случајевима, и 
верујем да ћемо неке истраге при-
вести крају.

полиција србије међу 
10 најпожељнијих 
партнера за сарадњу

полицајац – комшија 
у служби грађана

Први сте изашли у јавност и са 
идејом приближавања полиције 
грађанима, а и сами сте учествовали 
у патролама, попут оне у новобео-
градском Блоку 45. Да ли верујете 
да ћете тако вратити поверење 
грађана у полицију? 
- Верујем да ћемо повратити по-

верење уколико се приближимо 
грађанима. циљ ми је да људи знају 
свог полицајца, да са њим могу 
свакодневно да комуницирају и да 
му се пожале уколико затреба. са 
друге стране, уколико се успостави 
приснији однос, полицајац може ком-
шијама да скрене пажњу и ко продаје 
наркотике у крају и које локације 
треба деца да избегавају. локални 
полицајци најбоље знају шта се у 
насељима и блоковима дешава. са 
таквим приступом можемо да повра-
тимо поверење грађана, јер не же-
лим полицију која подсећа на војну 
формацују и која се појављује само 
интервентно, сходно потребама.

напредоваће само 
онај ко има резултате
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СНС ПАНОРАМА

1. ГорЊи МилАноВАц
разговори са немачким инвеститорима
Председница СО Горњи Милановац, Јадран-

ка Достанић, учествовала је у раду Друге наци-
оналне конференције Женске парламентарне 
мреже, а затим је покренула иницијативу за 
формирање женске одборничке мреже на ло-
калном нивоу. Народни посланик, Дејан Кова-
чевић, заједно са одборницима и функционе-
рима у локалној власти, разговарао је са грађа-
нима на градском тргу. Посланик Ковачевић, 
председница Достанић и директор Културног 
центра, Драган Арсић, примили су делегацију 
из Пробиштипа, са којом је потписан спора-
зум о културној сарадњи, а разговарало се и 
о могућностима привредне сарадње. У Филм-
ском центру Србије представљен је пројекат 
за биоскопску опрему, као и Међународни 
симпозијум о медијској едукацији професора и 
наставника, коју организује Културни центар у 
Г. Милановцу. У част стогодишњице Рудничке 
офанзиве, Културни центар и Музеј, под по-
кровитељством Општине, организовали су ма-
нифестацију „Они су нам даривали слободу“, 
током које је приказан и играно-документарни 
филм „Јунаци 1914“. На иницијативу КК „Икар“, 
а на позив председнице Достанић, посетио нас 
је државни секретар Предраг Перуничић, који 
је присуствовао кошаркашком тренингу деце 
са посебним потребама, а затим је обишао и 
спортску халу Техничке школе, оштећену у 
мајским поплавама. Народни посланик Ко-
вачевић, у више наврата, разговарао је са по-
тенцијалним инвеститорима из Немачке који 
су заинтересовани за природне потенцијале 
Г. Милановца. Делили смо пакете помоћи на-
страдалим од клизишта у селу Трудељ. Помоћ 
у средствима за одржавање хигијене, опреми 
за бебе, храни и другим намирницама уручена 
је породицама Матић, Мартиновић, Миличић 
и Дамљановић. Обишли смо и болесну Ђенђи 
Урошевић, која је често учествовала у актив-
ностима нашег ОО. Организовали смо ново-
годишњу представу за предшколце и прваке, а 
Деда Мраз је поделио пакетиће деци са посеб-
ним потребама. Изграђена је кишна канализа-
ција у улици Вука Караџића.

2. чАчАк
помоћ за социјално угрожене
Активисти СНС обишли су старице Станку 

Поповић у Горачићима и Милунку Плазинић у 
Губеревцима, које живе саме и без примања, а 
тешко су покретне. У договору са брачним па-
ром Капларевић, активистима СНС из Чачка, 
обезбедили су им животне намирнице, конзер-
вирану храну и воду. Активисти МО Кошутњак, 
Немања и Горана Капларевић, прикључили су 

се хуманитарној акцији, коју су покренули вој-
ни ветерани, за прикупљање лекова и намир-
ница за Небојшу Вукомановића из Косовске 
Митровице, ратног војног инвалида и самохра-
ног оца троје деце. Капларевићи су обезбедили 
пеленe за социјално угрожене породице, одећу 
и обућу донирали су Центру за социјални рад 
у Чачку. На иницијативу ЈП  Градац, град Ча-
чак прихватио је да се привредницима, који ће 
запошљавати раднике најмање у периоду од 
три године, омогући да не плаћају накнаду за 
грађевинско земљиште. Међу компанијама које 
су оствариле ово право је и „Велтекс”, а њихов 
нови погон, са 50 нових радних места, отворио 
је министар привреде, Жељко Сертић, у пратњи 
народног посланика др Александра Радојевића. 
ЈП Градац заменило је сијалице у девет улица, 
ЛЕД панелима, чиме ће се годишње уштедети 
око 1,5 милион динара. На захтев ЈП Градац, 
Влада РС одобрила је преко 40 милиона динара 
за санацију локалних и некатегорисаних путева 
оштећених у поплавама, а радови су завршени. 
Одржавали смо редовне састанке МО и разго-
варали о задацима у 2015.

3. Беочин 
смењена власт демократске странке
Повереништво ОО СНС радило је на подно-

шењу захтева за сазивање седнице СО Беочин, 
у којем је тражена смена председника Општи-
не и СО, односно власти ДС-а. За мање од два 
месеца од распуштања ОО СНС Беочин и по-
стављања за повереника Митра Милинковића, 
дошло се до незамисливог резултата - смење-
на је коалиција, на чијем челу је била ДС, која 
је била једно од последњих јачих упоришта 
демократа у Војводини. Дошао је крај седмо-
годишњем режиму ДС и њених сателита, који 
карактеришу лажна и неиспуњена обећања, 
сумњиве инвестиције, лични интереси, слаб и 
нешколован кадар, недомаћинско, расипнич-
ко понашање, дискриминација, непотизам и 
пропадање Општине. Седница СО протекла је 
без инцидената, а бивши председник Општи-
не, Богдан Цвејић, остао је без подршке и 
најватренијих присталица и чланова ДС-а. 
Ове промене наишле су на одобравање и ос-
талих одборника, јер су многе одлуке, које 
су донете у току седнице, усвајане са по 20 и 
више гласова, од укупно 29, колико броји СО. 
СНС ће, са функцијама председника, заменика 
председника, члановима општинског већа и 
надлежностима у ЈП и установама, дати пун 
допринос у обнови разорене и опустошене 
Општине. Значајно место у активностима пос-
већено је омасовљењу Странке, а од увођења 
Повереништва приступнице је потписало 
преко 130 чланова. Одржана је иницијативна 

седница Форума жена, којој је присуствовало 
више од 40 чланица. Редовно одржавамо са-
станке ОО, МО, разговарамо са грађанима, ра-
димо на промовисању и омасовљењу Странке, 
а грађане о својим активностима обавештава-
мо путем локалних медија.

4. коВин
Формирамо савете
По други пут, група одборника СНС Ковин 

упутила је тужбу Управном суду због незако-
нитог избора председника Општине Ковин. У 
циљу темељног и континуираног јачања ОО 
СНС Ковин, одржавамо редовне састанке МО и 
ОО, а започели смо и формирање савета. 

5. лоЗницА
отворена посланичка канцеларија
Канцеларија народних посланика проф. Ве-

линке Тошић и др Јездимира Вучетића отво-
рена је у старом делу Градске управе Лозни-
це, а омогућиће директне разговоре са свим 
суграђанима који имају питање или проблем. 
У оквиру ГО СНС Лозница покренута је ак-
ција обиласка свих МЗ, како би се сагледали 
проблеми и предузели одговарајући потези. 
Посланица Тошић обишла је Јаребице, где је 
најугроженијим породицама уручила пакете са 
храном и хигијенским средствима, а са власни-
цима сеоских газдинстава разговарала о раз-
воју сточног и садног фонда. У Лозници је одр-
жана још једна трибина Савета за борбу против 
криминала и корупције СНС. Наши активисти и 
даље, на различите начине, помажу мештанима 
Крупња, који се опоравља од поплава.

6. пАрАћин
Здравље за све
Омладина нашег ОО делила је суграђанима 

„СНС Информатор“ на штанду у центру града. 
Грађани Параћина читаву деценију ускраћени 
су за правилно и објективно информисање, јер 
владајућа коалиција, на челу са ДС-ом, вешто 
манипулише вестима, због чега смо поделили 
летке са битним информацијама о политичким 
дешавањима у Општини и о току седнице СО. 
У оквиру сталне акције „Здравље за све“, ак-
тивисти ОО дали су крв и показали хуманост, 
несебичност и жељу да помогну. С обзиром 
на то да је Параћин претрпео велику штету од 
поплава, потрудили смо се да децу, чији су до-
мови страдали, обрадујемо пакетићима. Наши 
омладинци свакодневно помажу старијим 
особама у набавци намирница и припремању 
огрева. Чланови и симпатизери Странке, јед-
ном недељно, у нашим просторијама, могу 
проверити крвни притисак.

7. приБој
реновирана фискултурна сала
У организацији Општине Прибој, у сарадњи 

Чачак

Беочин

Горњи Милановац Лозница
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У рубрици 
СНС Панорама  
обавештавамо о томе 
шта је који општински 
одбор СНС урадио 
током претходног 
месеца за бољи живот 
грађана Србије
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БРИГА О ГРАЂАНИМА

са ТО Прибој, подељени су новогодишњи паке-
тићи за децу у сеоским МЗ, као и за малишане 
из удружења МНРО, Савеза за церебралну и 
дечију парализу, Савеза слепих и слабовидих, 
децу палих бораца... Првих 14 предузетника 
са ранг - листе конкурса општинског Фонда за 
развој потписало је уговоре са Фондом, чиме су 
се стекли услови за отварање 25 нових радних 
места. Општина је определила и девет мили-
она динара за инвестиције, како би се у 2015. 
отворило још 96 нових радних места. Ученици 
прибојске Гимназије посетили су Осми фести-
вал науке у Београду, под покровитељством 
СО Прибој. Општина Прибој, у сарадњи са 
НСЗ, започела је Програм јавних радова, у 
циљу запошљавања теже запошљивих лица и 
незапослених у стању социјалне потребе. За 
програм су издвојена три милиона динара из 
општинског буџета, а јавне радове спроводиће 
Дирекција за изградњу, ЈКП Услуга, Дом здра-
вља и Завичајни музеј. Почела је са радом ре-
новирана фискултурна сала Гимназије, а првом 
школском часу присуствовао је председник СО, 
Саша Василић. 

8. кАЊижА
пакетићи за децу из „Барке“
Председница ОО СНС Кањижа, Гизела 

Црквењаков, са члановима ОО Марком Жде-
ром и Маријом Ботић, посетила је Удружење 
„Заједно с тобом за тебе – БАРКА“, и поделила 
пакетиће за децу са посебним потребама. 

9. Брус
Заштита производа са географским 
пореклом
ТО Општине Брус, у сарадњи са произвођа-

чима, укључила се у пројекат заштите произ-
вода са географским пореклом. У пројекат је 
ушао „копаонички ајвар“, а касније ће бити 
обухваћени и други производи. Урађен је и 
пројекат туристичке сигнализације (Брзеће, 
Копаоник). У ревитализацију некатегорисаних 
путева уложено је близу 10 милиона динара, 
док је на различитим путним правцима у ас-
фалтирање уложено око 40 милиона динара. 
У сређивање регионалних путних праваца, 
заједно са Републиком, биће уложено преко 
50 милиона динара. Омладински активисти 
разговарали су са грађанима и делили стра-
начки пропагандни материјал. Силвана Ив-
ковић, председница СО Брус, поклонила је 
кошаркашку конструкцију и лопте МO Мала 
Врбница. Радисав Диско Предолац, председ-
ник ОО СНС Брус, дао је новчану донацију 
Друштву за помоћ МНРЛ.

10. АлексинАц
награде за најбоље полицајце
Председник Општине, Ненад Станковић, 

приредио је пријем за три радника Полицијске 
станице у Алексинцу, која су, по избору старе-
шинског састава, изабрани за најбоље у 2014. 
години. Активисти нашег ОО у свакодневном 
су контакту са грађанима, а у последње време 
прикљичило нам се много нових чланова, уг-
лавном младих и високообразованих. 

11. ноВи Бечеј
садња ветрозаштитног појаса
На изборима за Савет МЗ у Новом Бечеју 

и Куману, кандидати које подржава СНС од-
нели су убедљиву победу. Почела је садња 
ветрозаштитног појаса – 1.400 садница хра-
ста лужњака. После улице 7. јула и Народног 

фронта у Новом Бечеју, гребаним асфалтом на-
сута је и улица Тозе Марковића у Новом селу. У 
СРЦ „Јединство“ постављена су нова седишта 
на трибинама.   

12. МАли ЗВорник
подељено 30 хуманитарних пакета
У Малом Зворнику дошло је до смене ло-

калне власти и СНС је, са местом председника 
Општине, преузела одговорност за зауста-
вљање даљег пропадања овог места. Један од 
првих задатака нове власти био је формирање 
стручне комисије, која је на терену утврдила 
докле се стигло са обновом после поплава и 
шта је неопходно даље чинити. Ново руковод-
ство обавило је низ разговора са потенцијал-
ним инвеститорима. Председник Општине 
потписао је уговоре са 16 незапослених за 
стручно усавршавање. ОО СНС Мали Зворник 
састанке држи по МЗ, како би чланови и сим-
патизери Странке могли директно да се обра-
те ОО, и изнесу проблеме и сугестије. Поде-
лили смо пакетe за најугроженије суграђане, 
који су донација ГО СНС Београд, што је само 

један од видова сарадње наша два одбора, те 
се овом приликом захваљујемо ГО СНС Бео-
град на подршци.

13. коВАчицА
нова улична расвета, реконструкција 
парка 
МО Дебељача покренуо је иницијативу да 

Дом здравља у Дебељачи добије још једног 
стоматолога, али не по страначком кључу, што 
намерава да уради општинска власт, предвође-
на ДС-ом. МЗ Самош је, из својих средстава, 
издвојила 100.000 динара за опрему која ау-

Ковачица

Алексинац Брус
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томатски укључује уличну расвету, а ова МЗ, 
својим скромним средствима, уређује и дивље 
депоније око села. МО СНС Самош прозвао је 
неспособну власт да није у стању, и поред ог-
ромних пара које добија из „наменских“ фон-
дова Бојана Пајтића, да заврши започети бунар 
пијаће воде, због чега ће славине у Самошу ус-
коро остати суве. МЗ Црепаја реконструисала 
је запуштен парк, са фонтаном и расветом, и 
својим средствима изградила атарски пут пре-
ма Сефкерину.

14. чАјетинА
новогодишњи пакетићи 
Повереништво СНС у Чајетини започело је 

низ хуманитарних акција поводом празника, а 
пажњу посвећујемо социјално угроженим су-
грађанима којима је помоћ најпотребнија. При-
купили смо средства за децу ометену у развоју, 
којима смо уручили пакетиће за Нову годину. 

15. среМски кАрлоВци
дељење флајера
Чланови ОО СНС Сремски Карловци делили 

су флајере на пулту у центру града са информа-
цијама о раду Одбора. Народна посланица из 
Сремских Карловаца разговарала је са грађа-
нима о проблемима који их највише погађају.

16. сокоБАЊА
једнократна помоћ за угрожене
Поводом празника, ОО СНС Сокобања по-

делио је једнократну помоћ најугроженијим 
грађанима. Помоћ у виду основних животних 
намирница обезбеђена је из донација, а и даље 
ћемо настојати да помажемо суграђанима који-
ма је помоћ потребна.

17. ВАрВАрин
подела пакетића
МО Обреж организовао је поделу нового-

дишњих пакетића у О.Ш. „Мирко Томић“, где 
је Деда Мраз обрадовао 240 ученика. Велику 
захвалност дугујемо хуманитарној организа-
цији „Хумедика АИД“ из Немачке, која је обез-
бедила пакетиће.

18. уБ
реновирање вртића
Међудржавним споразумом између Кине и 

Србије, у оквиру Трећег самита шефова влада 
Кине и 16 земаља Централне и Источне Евро-
пе, потписан је меморандум о изградњи Ин-
дустријске зоне у Стубленици, што ће много 
значити за привлачење инвеститора. Влада РС 
недавно је усвојила предлог јавног интереса за 
територију Копа Радљево. Министарка Зорана 
Михајловић обишла је завршену деоницу Ко-
ридора 11, од Уба до Лајковца, дужине 12,5 ки-
лометара, на којој су биле ангажоване домаће 
фирме „Планум“ и „Путеви Ужице“. Опремање 
и обнова вртића и даље трају, а предстоји сана-
ција крова и грејања. Захваљујући донаторима, 
обезбеђена је нова опрема за кухињу, вешерни-
цу и собе за боравак деце. 

19. Велико ГрАдиште
Актив жена у акцији
Након две године у опозицији, СНС је поста-

ла део владајуће коалиције. Новоформирану 
Одборничку групу СНС у локалном парламен-
ту сада чини дупло више одборника, а постоје 
назнаке да ће им се број још повећавати. Поред 
састанака у Великом Градишту, одржани су са-
станци МО Бискупље, Ђураково, Поповац и Ки-
сиљево. На територији МО Мајиловац, који је 

један од највећих, организована је подела „СНС 
Информатора“ и учлањено је доста нових чла-
нова. Формирали смо и Актив жена, а за коорди-
наторку је изабрана Татјана Симовић. Чланице 
су одмах договориле прву акцију - прикупљање 
донација за социјално угрожену децу и поделу 
пакетића за српску Нову годину.

20. теМерин 
књиге на поклон народној библиотеци
ОО СНС Темерин организовао је акцију при-

купљања књига, које су поклоњене Народној 
библиотеци у Темерину. Наши активисти очис-
тили су Стари парк, а у присуству проф. Зорана 
Милошевића и председника ОО СНС Темерин, 
уручена је помоћ болесном детету у Сиригу. 

21. шид
прозори и врата за дечије одељење дЗ
Завршена је реконструкција крова и замена 

столарије на згради Центра за социјални рад. 
Државни секретар у Министарству државне уп-
раве и локалне самоуправе, Иван Бошњак, раз-
говарао је са председником Општине, Николом 
Васићем, о функционисању општинске управе, 
прерасподели надлежности међу нивоима вла-
сти и Уредби Владе РС о забрани запошљавања, 
што је тренутно највећи проблем у већини ло-
калних самоуправа. Захваљујући радовима 
које је финансирало МСП Републике Пољске и 
иницијативи др Вање Гнип, члана СНС и члана 
Општинског већа, замењена су врата и прозори 
на Дечјем одељењу Дома здравља. Делегација 
амбасаде Републике Пољске, која је обезбеди-
ла више од 8.000 евра, посетила је Дом здра-
вља, а Андријана Витезовић, из политичко-
економског одељења амбасаде, похвалила је 
домаћине за реализацију пројекта. Потписан је 
и протокол o будућој сарадњи.

22. срБоБрАн
дрва као помоћ
Снежани Карабатак, чланици СНС, уручена  

је помоћ у дрвима, у оквиру акције Уније жена, 
у сарадњи са активистима Странке. Огрев је 
обезбеђен захваљујући Михајлу Рељићу, а 
наши активисти исекли су и припремили дрва. 
Акцији се придружио повереник Боре Кутић, а 
подељени су и пригодни поклони које је обез-
бедила Унија жена. 

23. соМБор
колачи за најмлађе
Градоначелник Саша Тодоровић обишао је 

пункт Зимске службе ЈКП „Зеленила“ и разго-
варао са директором Миодрагом Пуповцем 
о набавци опреме, али и о томе да се у другој 
половини 2014. рационално располагало нов-
цем, што је омогућило куповину новог возила и 
алата за радионице. Тодоровић је нагласио да 
је задовољан радом „Зеленила“ и да увек има 
простора да се ради боље и друштвено одго-
ворније, мислећи на иницијативу Градске упра-
ве, коју су подржала многа ЈКП, да се помогне 
социјално угроженим породицамa. Чланице 
Савета за друштвене делатности посетиле су 
Дом за децу и омладину без родитељског ста-
рања „Мирослав Мика Антић”, поводом ново-
годишњих и божићних празника, и поклониле 
деци колачe које су саме направиле.

24. ноВи пАЗАр
прикупљен новац за лечење
Интензивирани су радови на насипању сеос-

ких путева, због хладног времена и привођења 

Велико Градиште

Варварин

Шид

Србобран

Сомбор
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крају радне сезоне. Савет за омладину, под 
покровитељством председника ГО СНС Нови 
Пазар и народног посланика, Николе Јоловића, 
организовао је акцију прикупљања новца за 
лечење тешко оболелог Филипа Милетића. На 
три локације постављени су штандови, а при-
купљен новац уплаћен је на жиро-рачун. Сви 
чланови ГО укључили су се у акцију. У органи-
зацији Савета за здравство, планирамо добро-
вољно давање крви у Општој болници.

25. ноВи сАд
одећа и обућа за угрожене
Активисти МО Детелинара обишли су при-

хватну станицу са дневним боравком Геронто-
лошког центра „Нови Сад“ и уручили одећу и 
обућу за кориснике. Активисти МО Салајка са-
купљали су помоћ за Свратиште за децу улице 
и Сигурну кућу. Организовали смо и редовно 
дељење „СНС Информатора“ и разговорали са 
грађанима на штандовима у Новом Саду и при-
градским насељима. 

26. ЉиГ
пуштена у рад трафо станица
Председник Општине Љиг, Драган Лазаре-

вић, смањио је себи плату, дајући допринос ме-
рама штедње Владе РС. Такође, укинуте су плате 
одборницима и општинским већницима, који ће 
сада примати само дневнице, на основу броја 
седница и заседања већника. У МЗ Ивановци 
асфалтира се деоница пута Ивановци-Моравци, 

а трафо-станица Занатски центар пуштена је 
у рад. Одржана је свечана академија поводом 
Дана Општине и 100 година од почетка Вели-
ког рата, а председник Лазаревић уручио је за-
служним појединцима и установама признања 
„Ђак каплар“.

27. ВрАЊе
покретање производње у „симпу“
Чланови Повереништва СНС Врање обишли 

су све месне и сеоске одборе, и разговарали са 
чланством. Државни секретар у Министарству 

привреде и потпредседник ИО СНС, Драган 
Стевановић, рекао да је Министарство у 2014. 
омогућило Врању финансијску инјекцију од 
преко 1,3 милијарде динара. Према његовим 
речима, у „Симпо“ је стигло 1,05 милијарди, а у 
„Јумко“ 280 милиона динара, ради се на реша-
вању проблема још 17 фирми које запошљавају 
7.000 радника, а на листи су за приватизацију. 
Стевановић је нагласио да нико више не може 
зауставити одвајања Дома здравља и Болнице 
у посебне целине, а да ће „Симпо“, после више-
месечне паузе, обновити производњу, а да су 
заинтересоване фирме из Норвешке и Кине. По-
водом акције „16 дана активизма против насиља 
над женама“, Форум жена организовао је триби-
не и учествовао на трибини у Панчеву, а дата је 
и подршка Регионалној конференцији Пчињског 
округа, у кампањи Генералног секретаријата УН 
„Ујединимо се како бисмо зауставили насиље 
над женама”.

28. житиште
по 3.000 динара за сваког ђака првака 
Од 3. децембра у Општини Житиште на вла-

сти је нова владајућа већина. СНС-у, СВМ-у и 
СПО-у, који су до сада били на власти, при-
кључили су се СПС, ДСС и Група грађана, а у 
опозицију су, из досадашње владајуће већине, 
отишли ДС, ЛСВ и ПУПС. На седници СО Жи-
тиште усвојена је одлука да сви ђаци првих 
разреда добију по 3.000 динара поводом ново-
годишњих и божићних празника.

Нови Сад

нада и труд морају 
бити услишени

председник републике 
србије, томислав николић, 
заједно са сарадницима, 
највећи хришћански празник 
Божић, обележио је у згради 
председништва, традиционал-
ном церемонијом уношења и 
освештања бадњака.  

„Вечерас, када се мир увлачи 
у наше домове и душе, вре-
ме је да искрено кажемо Мир 
Божији - христос се роди! Зато 
што је све мање мира у целом 
свету и многи народи дожи-
вљавају искушења кроз која 
смо ми прошли. свим грађани-
ма желим да ову годину прове-
ду у миру, да се радују и буду 
здрави, а нада и труд за бољи 
живот једног дана морају бити 
услишени“, поручио је пред-
седник николић.
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Министарство пољопривреде и заш-
тите животне средине добило је 
похвале Европске комисије за на-
предак у поглављима 11 (пољопри-
вреда и рурални развој) и 12 (без-

бедност хране, ветеринарска и фитосанитарна по-
литика). Државни секретар у овом Министарству, 
Данило Голубовић, за „СНС Информатор“ каже 
да похвала Европске комисије, у било ком сег-
менту, мора и те како да се заслужи. Према њего-
вим речима, од фебруара 2007, када је парафиран 
Споразум о стабилизацији и придруживању, до 
марта 2012, када је Европски савет донео одлуку 
да Србији додели статус кандидата за чланство 
у ЕУ, запослени у Министарству пољопривреде 
вредно су радили (уз подршку ЕУ) на професио-
налној едукацији, припреми административних 
капацитета, усклађивању законске регулативе и 
практичном раду на терену. Све ово резултирало 
је да Министарство пољопривреде уђе спремније дАнило ГолуБоВић, државни секретар

- ради се на законима о 
подстицајима пољопривреди, 
безбедности хране, сточарству, 
ракији и алкохолним пићима...

Борба за модернију       пољопривреду
у преговарачи процес од неких земаља у региону, са значајним 
бројем обучених „занатлија“,  јер је процес преговора, у неку 
руку, занатски посао, и само врхунски спремни и обучени члано-
ви преговарачког тима могу дати и квалитетне резултате. 

- Имао сам среће да сам, током седмогодишњег мандата држа-
вног секретара и шефа преговарачких структура, прво у области 
СПП, Светске трговинске организације, а касније преговарачких 
група у оквиру преговарачких поглавља 11, 12 и 13 (рибарство) 
увек поред себе имао сјајан тим и то је, наравно, и резултира-
ло похвалама ЕК, у току досадашњег скрининга. Истакао бих 
и несебичну стручну помоћ и подршку страних и домаћих екс-
перата, ангажованих преко различитих пројеката финансира-
них од стране ЕУ, без које би овај резултат сигурно био далеко 
мањи. Управо то заједништво и тимски рад основа је успеха у 
преговарачком процесу, и ја се трудим, као председник наве-
дених поглавља, да тај дух максимално развијам. Наравно да је 
цео овај процес био препун проблема, како оних техничких, око 
обезбеђивања финансијских средстава, 
недовољног броја запослених и њихова 
велика оптерећеност, тако до понекад 
врло кратких рокова, које смо добијали 
од ЕК за реализацију озбиљних задата-
ка. Ентузијазмом, стручношћу и јасном 
подршком Владе РС, на челу са премије-
ром Александром Вучићем, до сада смо 
све ове проблеме успешно пребродили, 
и очекујем да тако буде и убудуће. 

да ли су то једина поглавља која 
се тичу пољопривреде, или их има 
још?
- Ово су поглавља која се директно 

тичу пољопривреде. Спајањем са заш-
титом животне средине, припало нам је 
и поглавље 27 – заштита животне среди-
не. Међутим, запослени у Министарству 
учествују у раду великог броја поглавља, 
од укупно 35 колико их има, а која су ин-
директно везана за наше Министарство. 

Од укупног законодавства ЕУ, које је предмет усклађивања, 
МПЗЖС покрива готово 75 одсто, чиме је у погледу одговор-
ности према европским интеграцијама постало „Влада у малом“. 

колико је потребно људи, знања, пара и времена да би се 
пољопривреда србије ускладила са правилима еу? шта је 
још све конкретно потребно урадити?
- Процес приступања ЕУ врло је сложен и скуп. У питању су 

огрмони трошкови, који су посебно оптерећујући за Србију, 
као земљу у финансијској кризи, која се бори да, са једне стра-
не, одржи буџетску стабилност, кроз озбиљну штедњу на свим 
нивоима, а са друге стране максимално унапреди развојне по-
тенцијале, који би привукли нове инвестиције и  дугорочно 
стабилизовали економију. Процес преговарања, администрати-
вног преструктуирања и прилагођавања закондавства захтевају 
значајна улагања. Мада ЕУ кроз различите видове фондовске и 
друге врсте подршке Србији донекле амортизује трошкове, ипак, 
највећи њихов део управо сноси земља кандидат. Поред овог, 

треба имати у виду да ће један део при-
вреде, због преласка на нове стандарде 
и начине пословања, бити у проблему у 
погледу даљег функционисања, тако да 
Влада мора да обезбеди средства и про-
граме за амортизацију оваквих случаје-
ва (Словенија је имала сличне проблеме 
када је морала, пре уласка у ЕУ, да уки-
не фри шопове на граници). И на крају, 
мора се јасно дефинисати постојање 
свести државне управе о правним теко-
винама ЕУ, које треба да спроведе. Посе-
бан изазов представљаће акредитовање 
битних институција, као што је Управа за 
аграрна плаћања, где постоји јасна фор-
мула колико минимално људи мора бити 
запослено, да би се процес акредитације 
успешно привео крају и тиме обезбедио 
проток за озбиљне количине новца из 
IPARD фондова према српској пољопри-
вреди (реч је о готово 800 запослених на 
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- од укупног законодавства еу, 
које је предмет усклађивања, 
Министарство пољопривреде 
покрива готово 75 одсто, чиме 
је, у погледу одговорности пре-
ма европским интеграцијама, 
постало „Влада у малом“

Шта нам доноси Стратегија развоја пољопривреде за пе-
риод 2014-2024. године?
- један од врло битних докумената из области 

пољопривреде који је донет у току мандата Владе рс, на 
челу са премијером Александром Вучићем, свакако је и 
стратегија пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. 
реч је о документу на чијој је изради учествовало преко 
200 експерата из свих области пољопривреде и прехрам-
брене индустрије, универзитети, институти, асоцијације 
пољопривредника, страни експерти и многи други који 
су допринели да се састави добар документ, који даје 
глобални правац српске пољопривреде. стратешки циље-
ви стратегије су раст производње и стабилност дохотка 
произвођача, раст конкурентности, уз прилагођавање 
захтевима домаћег и иностраног тржишта и техничко-
технолошког унапређења сектора, одрживо управљање 
ресурсима и заштита животне средине, унапређење 
квалитета живота у руралним подручјима, смањење си-
ромаштва и ефикасно управљање јавним политикама и 
унапређење институционалних оквира развоја пољопри-
вреде и руралних средина. 

Колико је доношење Стратегије унапредило квалитет 
преговора?

- Значајно је унапредило квалитет преговора, током 
билатералних скрининга, за сва три поглавља из обла-
сти пољопривреде, а сигурно ће допринети лакшем от-
варању поглавља, јер је ек похвалила документ. Заједно 
са националним програмима за пољопривреду и рурални 
развој, и Законом о подстицајима у пољопривреди и 
руралном развоју, стратегија даје комплетну слику бу-
дућих стратешких циљева србије, на свим нивоима стра-
тешког планирања, у области пољопривреде и руралног 
развоја. наравно да Владу рс чека још много изазова на 
путу ка стварању конкурентне пољопривреде, која ће 
спремно дочекати улазак србије у еу, и на прави начин 
искористити све бенефите које чланство доноси. свес-
ни смо свих проблема који нас чекају. премијер Вучић 
и његов тим показали су да имају храбрости да донесу 
тешке одлуке, које дугорочно треба да донесу бољитак 
српском сељаку и да из овог, можда и највећег изазова 
у новијој српској историји, пољопривреда изађе као по-
бедник.

тешке одлуке дугорочно доносе бољитак сељаку

Борба за модернију       пољопривреду

крају процеса, и скоро 175 милиона евра IPARD потенцијалних 
пара за српску пољопривреду до 2020). Желео бих, и овим пу-
тем, да изразим захвалност Влади РС, посебно премијеру Вучићу 
и министарки Јадранки Јоксимовић, без чије директне подршке 
сигурно још увек не бисмо решили озбиљне проблеме око пре-
сељења Управе за аграрна плаћања из Шапца у Београд. Поред 

наведеног, потребно је континуирано и свеобухватно радити на 
подизању знања у пољопривреди, поготову у делу који се одно-
си на аплицирање за потенцијална фондовска средства ЕУ, као 
и унапређењу образовања у области економије и пољопривре-
де, које ће, у потпуности, одговорити новим изазовима на путу 
Србије ка ЕУ. На крају, неопходно је озбиљно радити на даљем 
усклађивању и пуној координацији јавних политика, пошто је за 
успешан завршетак преговора потребан потпуни тимски рад.

када ће почети са радом дирекција за националне рефе-
рентне лабораторије?
- Стање које је затекла Влада РС од 2012. било је више него 

алармантно. Нерешено статусно питање и 
употребне дозволе за објекте, недовољна 
и неквалификована радна снага, дугого-
дишње нечињење у области акредитације, 
као основа за обављање послова појединих 
лабораторија, па до потпуно нарушених 
материјалних ресурса и врло лошег стања 
објекта. Због таквог стања, готово у потпу-
ности (и крајње оправдано), Делегација ЕУ 
прекинула је даљу реализацију пројекта 
„Јачање капацитета Дирекције за нацио-
налне референтне лабораторије“, који је, значајном стручном и 
финансијском помоћи, управо требало да доведе до оспособља-
вања и пуштања у рад лабораторија.

шта је урађено да се такво стање превазиђе?
- До данас је учињено много како би се санирало затечено 

стање. Готово у целости отклоњени су проблеми око статусних 
питања, изменама закона јасно је дефинисана позиција ДНРЛ и 
обезбеђена њена независност и финансијска одрживост, урађе-
ни су нацрти кључних докумената потребних за акредитацију, уз 
подршку Владе почело је додатно запошљавање високо струч-
них кадрова, а у циљу обезбеђења стручне подршке успоста-
вљена је сарадња са институтима и Факултетом ветеринарске 
медицине.... Извршени су сви потребни сервиси и оправке на 
објекту и ширем кругу зграде, као и пробно тестирање дониране 
лабораторијске опреме, вредне 1,4 милиона евра, намењене за 
испитивање здравља биља и квалитативне исправности хране. 

У току је пријем и инсталација крупне опреме у лабораторији 
за испитивање квалитета млека. Због свега тога, Делегација ЕУ 
први пут је, после дугог низа година, јавно похвалила све што 
је, у релативно кратком мандату нове Владе, учињено у оспо-
собљавању ДНРЛ. Уколико се планиране активности реализују, 
до краја године требало би да почне да ради лабораторија за 

здравље биља, чиме би се суштински отворило једно ново, пози-
тивно поглавље, након дугогодишњег таворења ове системски 
важне институције.

које законе је још потребно донети да би се наша пољопри-
вреда ускладила са правилима еу?
- У процесу преговарања са ЕУ у области пољопривреде, Ср-

бија преговара о условима и времену усвајања примене и спро-
вођења прописа у оквиру Заједничке пољопривредне политике 
ЕУ (ЗПП). Предмет преговора су, такође, финансијска питања 
(издвајања и примања из ЕУ буџета) и прелазни рокови, како би 
се поједини прописи из ЗПП поступно применили. Не преговара 

се о нашој спремности да применимо про-
писе у оквиру ЗПП, јер се то подразумева. 
Прихватање правних тековина ЕУ у пуном 
капацитету један је од основних услова 
да би земља постала кандидат за члан-
ство у ЕУ, и то се изражава и потврђује 
у току ране фазе процеса интеграције у 
ЕУ. Министарство је увелико у процесу 
усклађивања закона у области пољопри-
вреде и заштите животне средине. Иако 
је тај процес поодмакао, има још доста да 

се уради. Није у питању само доношење закона који су формално 
усклађени са ЕУ, већ и стварање административних  капацитета 
и околности за њихову практичну примену. Доношење поједи-
них ЕУ закона имаће одређени утицај на пословање појединих 
субјеката, тако да се целокупној материји мора прићи врло одго-
ворно, уз планирање будућих последица, као и системских мера 
за њихову амортизацију. 

које је конкретно законе потребно донети?
- Планира се измена Закона о подстицајима у пољопривреди 

и руралном развоју, Закона о безбедности хране и пет закона из 
области ветерине и заштите биља, који се наслањају на овај за-
кон, Закона о сточарству, Закона о ракији и јаким алкохолним 
пићима, као и низ других закона. Битно је напоменути да ЕУ не 
намеће земљи кандидату темпо којим ће бити усвојени нови за-
кони, али захтева да у моменту уласка Србије у ЕУ сви закони 
буду у складу са правним тековинама ЕУ.
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29. сурдулицА
нови скандал на седници со
На седници СО Сурдулица, дошло је до 

новог скандала и правног насиља од стране 
председника СО, Новице Тончева, који је, 
након бесмислене дискусије заменика пред-
седника Општине, одмах прогласио седни-
цу завршеном и практично побегао са места 
председавајућег, не дајући реч одборницима 
СНС-а. Тиме је учињено најгрубље непошто-
вање институције одборника, а Тончев је 
својим понашањем још једном јавно признао 
пораз.

30. трстеник
чишћење градске плаже
Форум омладине ОО СНС Трстеник органи-

зовао је акцију чишћења градске плаже. Петна-
естак омладинаца прикупљало је отпад који је 
река нанела, а радници ЈСКП „Комстан“ укло-
нили су џакове са шеталишта. 

31. БАчкА пАлАнкА
жардињере за спречавање удеса
Омладина ОО СНС Бачка Паланка обеле-

жила је Међународни дан борбе против сиде 
дељењем презерватива и инфо материјала, 
а организовали су и потписивање петиције 
„Безбедна река“, којом се тражи постављање 
заштитног појаса, у виду жардињера, на месту 
где је некада пристајала скела на Дунаву, како 
би се спречиле несреће попут оне у Београ-
ду, када су изгубљена три млада живота сле-
тањем аутомобила у реку. Омладина је покре-
нула иницијативу и за постављање соларног 
пуњача за мобилне телефоне у центру града. 
Општина Бачка Паланка добитник је награде 
„Капетан Миша Анастасијевић“, која се до-
дељује истакнутим појединцима, компанијама 
и установама. Бачка Паланка проглашена је 
за најбољу локалну самоуправу Јужнобачког 
округа, а награда је уручена председнику 
Општине, Александру Ђедовцу, на свечаној 
академији у Матици српској у Новом Саду. На 
иницијативу Ђедовца, Општина је предложи-
ла Влади да археолошко налазиште „Хазарска 
некропола“ прогласи за културно добро од 
националног значаја и да га додели на упра-
вљање Општини. ЈКП „Комуналпројект“ наба-
вило је нови булдожер којим ће се унапредити 
рад на градској депонији.

32. црнА трАВА
субвенције за сточаре
СО Црна Трава усвојила је буџет за 2015. 

годину, израђена је пројектна документација 
за општински пут Дел-Млачиште, а подељене 

су и субвенције пољопривредним произвођа-
чима. Сточари су добили козе расе „француска 
алпина“.

33. жАГуБицА
санација пута
Чланови СНС, уједно и чланови Савета МЗ 

Крепољин, помогли су при санацији деоница 
пута у засеоку Равниште и насељу Брезница. Пре 
извођења радова, председник МО Крепољин, Зо-
ран Перић, обишао је мештане Равништа и Бре-
знице и информисао их о планираним радовима. 
Насуте деонице дуге су пет километара, а сред-
ства су обезбеђена из буџета МЗ Крепољин. 

34. кЊАжеВАц
састанци са члановима, сређивање 
базе података
Сваког понедељка одржавамо састанке са 

члановима, који износе предлоге за побољшање 
рада ОО. Члановима Странке и симпатизерима 
делили смо „СНС Информатор“. У току су актив-
ности на обилажењу чланова у циљу сређивања 
базе података.  Одборничка група СНС активно 
је учествовала у раду општинског парламента. 
Главне теме биле су буџет и пословање локалних 
јавних предузећа. Аргументованим дискусијама 
критикована је актуелна општинска већина, пред-
вођена кадровима непостојеће странке УРС, и не-
колико малих сателита. Општинско руководство 
наставља да се, најблаже речено, неодговорно 
понаша и расипнички троши новац грађана.

35. иВАЊицА
победе снс у саветима МЗ
На изборима за чланове савета МЗ, предста-

вници СНС добили су већину, а у некима су већ 
и изабрани председници и потпредседници. 
Повереништво СНС сматра да ови резултати 
представљају увертиру за победу СНС на ло-
калним изборима.

36. инЂијА
нове страначке просторије
ОО СНС Инђија преселио се у нове прос-

торије, у улици Војводе Степе 2а. Након ус-
постављања Повереништва, када је на чело 
ОО дошао Милан Радуљица, постављени су 
повереници у свим МО, а затим су одржани и 
састанци МО. Само у новембру учлањено је 90 
нових чланова. Одржан је и састанак ОО у пу-
ном саставу, којем су присуствовали поверени-
ци свих МО, као и одборници у СО, на којем су 
договорене смернице за даљи рад.

37. лескоВАц
прегледи мештана планинских села
Екипа младих лекара ГО СНС Лесковац под-

ржала је акцију лекарских пре-
гледа стотинак мештана брд-
ско-планинских села у околини 
Лесковца. Поводом Међуна-
родног дана особа са инвали-
дитетом, у свечаној сали Гра-
да, организован је пријем за 
представнике њихових град-
ских и окружних удружења, а 
на рачуне удружења пренето 
је више од 3,2 милиона динара. 
Градоначелник Горан Цвета-
новић обишао је градилиште 
храма Светог Симеона Миро-
точивог, у насељу Дубочица, 
радове на изградњи тротоара 
и бициклистичке стазе дуж 
јужне стране магистралног 

пута у Доњем Синковцу, саобраћајницу у про-
дужетку Булевара Николе Пашића... Омладина 
ГО СНС организовала је завршну конференцију 
за новинаре, у просторијама Странке, на којој 
се говорило о резултатима рада у 2014.

38. ГАџин хАн
очни прегледи
ОО СНС Гаџин Хан, у сарадњи са Очном 

кућом „Соко“ из Ниша, подржао је акцију очу-
вања вида грађана. Прва акција контроле вида 
одржана је у селу Заплањска Топоница, када је 
прегледано 127 грађана. Намера нам је да ак-
цију спроводимо једном месечно у различитим 
местима. Наши активисти делили су „СНС Ин-
форматор“ и разговарали са грађанима.

39. кикиндА
огрев за најугроженије
Чак пет стотина социјално угрожених поро-

дица добило је по два кубика огревног дрвета, 
финансираног средствима општинског Фонда 
солидарности. Право на помоћ оствариле су 
незапослене особе и корисници материјалне 
помоћи, а пре свега породице са троје или више 
малолетне деце, породице са болесним чланом 
и старачка домаћинства. Председник Општи-
не, Павле Марков, обишао је Агроиндустријску 
зону у блоку 41-42, за чију изградњу су обез-
беђена средства из локалног и републичког 
буџета. Општина је Полицијској управи дони-
рала средства за набавку два радара и покрет-
не камере, како би се унапредила безбедност 
у саобраћају. Општина је, као и претходне го-
дине, покренула акцију „Кутија жеља“, у којој 
најмлађи Кикинђани, посебно из социјално уг-
рожених породица, шаљу новогодишње жеље, 
а затим им Општина обезбеђује поклоне. Унија 
младих организовала је новогодишњу журку 
за најмлађе, прављење честитки, сликање са 
Деда Мразом и поделу пакетића. Омладицни 
су обележили Бадње вече отварањем просто-
рија Странке за младе коринђаше, а свечаност 
су увеличали бројни малишани, дечји хор Ри-
мокатоличке цркве и КУД „Еђшег“.

40. кучеВо
нови објекат на пијаци
Локална самоуправа, у сарадњи са Црвеним 

крстом Србије, уложила је новац у доградњу 
просторија Црвеног крста Кучево. Завршен је 
пројекат унапређења енергетске ефикасности 
у ПУ „Лане“, где је замењена столарија, поста-
вљена изолација и уређена фасада. МЗ Кучево 
почела је са уређењем простора на Зеленој 
пијаци, где ће бити изграђен објекат за промет 
намирница животињског порекла. Центар за 
културу одржао је Новогодишњи дечји ликов-
ни конкурс. У организацији Центра за социјал-
ни рад, компанија „Дунав осигурање“ обезбе-
дила је пакетиће за децу из социјално угроже-
них породица и за малишане у хранитељским 
породицама. Организован је новогодишњи 
програм за кориснике Установе за старија 
одрасла лица „Кучево“. МЗ Кучево донирала 
је ДЗ Кучево два комплета за чишћење, који ће 
омогућити одржавање просторија у складу са 
новим прописима.

41. крАГујеВАц
смањење пореза и привлачење 
инвеститора
Снижавање стопе пореза на законски мини-

мум од 0,1 одсто остварење је важне стратегије 
у програму СНС за Крагујевац, који је постао 

Бачка Паланка Лесковац

Кикинда
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први град у Србији који је снизио стопу пореза 
на имовину грађана. ГО СНС Крагујевац сматра 
да је доношење буџета Града за 2015. први ко-
рак ка разумном и реалном располагању нов-
цем, како би у кризи били заштићени најугроже-
нији грађани. Системом штедње и рестрикцијом 
буџета, градска власт ће обезбедити нормалније 
и успешније функционисање свих институција. 
Крагујевац су посетили Хамдан Мусалам Ал-
Мазроуи, председник УО Црвеног полумесеца 
из УАЕ, Сухел Ал Кади, директор Филијале орга-
низације Црвени полумесец из Фуџере, и Рашид 
Хамад, секретар председника УО. Градоначел-
ник Радомир Николић рекао је да се кренуло у 
озбиљну дипломатску активност и привлачење 
инвеститора. Према његовим речима, разговара 
се са инвеститорима из УАЕ и Кине, а следе раз-
говори са амбасадором САД. 

42. Бор
изградња регионалне депоније
ОО СНС Бор, уз помоћ радног тела за здрав-

ство СНС, подржао је акцију превентивних пре-
гледа по сеоским МЗ. Председник Општине, 
Живорад Петровић, угостио је представнике 
Привредне коморе Словеније, фирме „Искра 
заштита“ и фирме „ЗК Терм“, а разговарало се 
о могућностима за улагање словеначких ком-
панија у Бор. Председник Петровић, заједно са 
директорима ЈКП „3. октобар“ и EД Бор, оби-
шао је борска села, где је локална самоуправа 
учинила све како би мештани, после незапа-
мћеног невремена, добили струју. Мештанима 
Злота обезбеђени су цистерна са пијаћом во-
дом, храна, средства за хигијену и санитетско 
возило. Поводом Међународног дана особа са 
инвалидитетом, уприличен је пријем у Општи-
ни. Америчка привредна комора организовала 
је скуп „Треће пролазно време: укључи се за 
промену“, у којем је учествовала и Општина 
Бор. Захваљујући изградњи нове Топионице и 
Фабрике сумпорне киселине, Бор ће, после 110 
година рударења и металургије, добити чист 
ваздух, воду и тло. Потписан је споразум о из-
градњи регионалне депоније „Халово”, којим 
се дефинишу права и обавезе локалних самоу-
права укључених у пројекат - Бора, Мајданпека, 
Кладова, Неготина, Књажевца, Бољевца и Заје-
чара. Одржан је трећи округли сто Београд-
ског фонда за политичку изузетност и СКГО, 
уз подршку немачког ГИЗ-а, на тему одрживог 
коришћења биомасе. Донет је општински буџет 
за 2015. који је штедљив, а трошкови су мањи 
за 15 одсто у односу на 2014.

43. АрАнЂелоВАц
стипендије за 350 студената

Председник Општине, Бојан Радовић, 
поделио је стипендије за 350 студената од 
5.000-8.000 динара месечно. НСЗ, у сарадњи 
са Општином, организовала је Сајам запо-
шљавања. Поводом недеље обележавања 
Светског дана сећања на жртве саобраћајних 
несрећа, потписана је Декларација о безбед-
ности у саобраћају. Испред спомен - компле-
кса Костурница, на путу 1300 каплара, одр-
жан је помен поводом 100 година од Колу-
барске битке. На гробљу Рисовача откривена 
је спомен - плоча капетану Петру Креманцу, 
ратнику Балканских и Првог светског рата. 
Промовисана је књига Владимира Милоше-
вића „Фудбалски клуб Шумадија – Адресар“, 
поводом прославе 85 година од оснивања 
овог ФК. ТО Аранђеловца организовала је 
доделу награда за најлепше уређена дво-
ришта.

44. клАдоВо
пакети помоћи за три породице
Организована је трибина „Борба против ко-

рупције“ у Дому културе, на којој су говорили 
Угљеша Мрдић, Србислав Филиповић и Никола 
Јеленковић. Наши активисти посетили су три 
социјално угрожене породице и уручили им 
пакете помоћи.

45. крушеВАц
сарадња са привредницима из русије
На свечаности којој су присуствовали пред-

ставници Министарства одбране, Града и 
бројни грађани, откривена је макета авиона 
„Миг 21“, која је постала симбол стамбено-
пословног комплекса Аеродром. Овај поклон 
Крушевцу дар је Војске Србије, на чему се ми-
нистру одбране, Братиславу Гашићу, захвалио 
градоначелник Драги Несторовић. Током све-
чаности, летачки програм, поводом Дана ваз-
духопловства, извели су пилоти на авионима 
„супер галеб Г4“ и „орао“. Привредна делега-
ција Руске Федерације, из Липецке области, 
посетила је Расински округ у циљу интензи-
вирања привредних односа. Ово је узвратна 
посета, јер је председник РПК Крушевац, са 
привредницима, посетио Липецк почетком 
септембра, када су започети пословни пре-
говори, који су сада крунисани споразумом. 
Руску привредну делегацију предводио је 
Анатоли В. Голтсов, председник Привред-
не коморе Липецке области, а међу гостима 
било је привредника заинтересованих за ула-
гање у производњу гума, мазива, намештаја, 
прехрамбене индустрије. Активисти ГО СНС 
Крушевац делили су бадњак, календаре и нај-
новији „СНС Информатор“.

46. неГотин
разговор са грађанима на пунктовима
Активисти ОО СНС Неготин спровели су 

акцију „Причамо са грађанима“, на два пункта 
у центру града. Сазнали смо да наше суграђа-
не највише тиште незапосленост, замрла при-
вреда и увећани рачуни за порез на имовину 
и грејање. Упознали смо их са напорима које 
улаже локална самоуправа, предвођена пред-
седником Јованом Миловановићем, да доведе 
озбиљне инвеститоре, који ће покренути при-
вреду и упослити Неготин. Објаснили смо им 
да су пореска решења за 2014. годину, чија 
дистрибуција је у току, већа због одлуке која је 
донета 2013. године, а да ће, по новембарској 
одлуци Општинског већа, износи на пореским 
решењима за 2015. бити нижи до 25 процената. 
Грађанима је објашњено и зашто је начин обра-
чуна за испоруку топлотне енергије, увођењем 
делитеља и мерача потрошње, морао да буде 
промењен, што је и утицало на повећање рачу-
на. Ову прилику искористили смо и за поделу 
„СНС Информатора“.

47. БАчки петроВАц
добровољно давање крви
Чланови МО Маглић и МО Кулпин добро-

вољно су дали крв. У Кулпину су повереник ОО 
СНС, Срђан Симић, и повереник МО, Јан Чин-
чурак, са сарадницима, учланили у Странку 18 
људи. Уз чај и кафу, разговарали су са мешта-
нима, делили „СНС Информатор“ и флајере са 
програмом рада МО Кулпин.

48. БоЉеВАц
помоћ становништву после невремена
Општину Бољевац, почетком децембра, 

погодило је велико невреме које је изазвало 
огромну материјалну штету. Посебно су била 
погођена села Добро Поље, Бачевица, Рујиште 
Ртањ, Врбовац, Валакоње Буково, Оснић Бу-
ково, због чега је проглашена вандредна си-
туација у том делу Општине. Активисти ОО 
СНС Бољевац, на различите начине, активно су 
учествовали у отклањању последица невреме-
на. Појединци су, заједно са радницима Елек-
тродистрибуције, подизали стубове, обијали 
лед са проводника, крчили путеве од палог 
дрвећа и грања како би се поново успоставио 
саобраћај...

49. ЗреЊАнин
први у србији региструјемо бицикле
Чланови Омладине одржали су трибину по-

водом Светског дана борбе против АИДС. Пре-
давање о превенцији, ризицима и проблемима 
са којима се суочавају особе заражене ХИВ 
вирусом презентовале су докторке Љиљана 
Коложвари, Биљана Обрадовић и Жанка Су-
бић, и нагласиле да се анонимно тестирање 
може обавити свакодневно у Заводу за јавно 
здравље. Начелник одељења Комуналне по-
лиције, инспекцијско-надзорних послова и 
вандредних ситуација, Игор Виријевић, МУП, 
Канцеларија за младе и локална самоуправа, у 
оквиру пројекта ОЕБС „Стоп крађи бицикала“, 
омогућили су Зрењанинцима да први у Србији 
региструју своје двоточкаше и тако их заштите 
од крађе. Председник ГО СНС Зрењанин, Горан 
Кнежевић, на конференцији за новинаре, иста-
као је да ће Зрењанин коначно добити центар 
града по мери и квалитету великих европских 
градова, а да ће приоритет у 2015. бити здрава 
пијаћа вода.

Градоначелник Крагујевца, Радомир Николић, угостио је делегацију из УАЕ

Аранђеловац
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50. доЉеВАц
Занимљиве трибине и подела пакетића
Поводом обележавања Светског дана борбе 

против сиде, Савет за здравство организовао је 
трибину „ХИВ-боље да знаш“ и делио флајере 
на којима се указује на значај превенције. По-
водом Светског дана особа са инвалидитетом, 
Савет за бригу о деци, популацији и социјална 
питања делио је флајере „Бонтон у опхођењу са 
особама са инвалидитетом“. Активисти нашег 
ОО организовали су хуманитарну журку, како 
би прикупили новац за новогодишње пакетиће 
за децу из социјално угрожених породица. 
Прикупљен је новац за 49 пакетића који су по-
дељени малишанима у Пуковцу, Малошишту, 
Чапљинцу, Дољевцу, Шарлинцу и Шаинов-
цу. Савет за образовање, науку и технологију 
одржао је трибину „Утицај друштвених мрежа 
на популацију“, а делили смо и „СНС Инфор-
матор“ грађанима Дољевца, Русне, Шарлинца, 
Чапљинца и Шаиновца.

51. лучАни
потрага за решењем ик „Гуча“
Активисти ОО СНС Лучани разговарали су са 

мештанима, уз кафу и чај, који су делили на штан-
ду у центру места. Посетио нас је министар Алек-
сандар Вулин, који је, у просторијама СНС у Гучи, 
разговарао са одборницима и грађанима о те-
мама везаним за социјалне прилике. Наши гости 
били су и државни секретар Драган Стевановић, 
директор РТБ „Бор“ Благоје Спасовски и власник 
„Алко групе“ Мирољуб Алексић, који су одржали 
радни састанак са привредницима Општине Лу-
чани и посетили ИК „Гуча“, предузеће у стечају. У 
посети Лучанима био је и шеф Посланичке групе 
СНС у Скупштини Србије, Зоран Бабић, заједно 
са народним посланицима Александром Радоје-
вићем и Александром Пајовићем, који су разгова-
рали и са мештанима села Губеревци.

52. ВАЉеВо
тражимо смањење пореза на имовину
Др Слободан Гвозденовић, повереник ОО 

СНС Ваљево и народни посланик, одржао је 
конференцију за новинаре на којој је критико-
вао локлану власт због неажурности у раду и 
због прекида, и нерегуларног наставка седни-
це СО Ваљево. „Власт избегава да се говори о 
предлогу СНС да се смањи порез на имовину, 
који је изузетно висок. Тражимо да се висина 
пореза врати на ниво из претходне године, а да 
све оно што су грађани уплатили преко те суме 
буде аконтација за наредну годину. Проблема-
тично је и доношење општинског буџета у по-
следњи час, крајем децембра, док га је, напри-
мер, град Крагујевац донео већ 2. децембра”, 
истакао је Гвозденовић. 

53. пАнчеВо
о инвестицијама са гостима из 
уАе и холандије
Председнику Арапског бизнис клуба из 

Дубаија, Хамдану Мохамеду Ал Муршидију, 
градоначелник Панчева, Павле Раданов, и на-
родни посланик, Жељко Сушец, представили 
су привредне потенцијале града. Разговорало 
се о пољопривреди, индустријским зонама, 
туристичким потенцијалима, а гост из УАЕ оби-
шао је и јужну и северну панчевачку гринфилд 
зону. Унија жена ГО СНС Панчево организова-
ла је трибину „Развод и брига о деци“, на којој 
су говорили психолози и социјални радници. 
Делегација Панчева, током разговора са пред-
ставницима Министарства грађевине, инфра-
структуре и саобраћаја, покренула је иниција-
тиву да Панчево, београдска Општина Палилу-
ла и државни органи, заједнички нађу решење 
да би фабрика воде панчевачког „Водовода“ 
коначно била на панчевачком земљишту. ДЗ у 
Панчеву успешно је прошао ненајављену про-
веру стандарда и оцењен је као једна од нај-
бољих установа примарне здравствене заштите 
у Србији. Посетио нас је амбасадор Краљевине 
Холандије, Лоран Стоквис, и са градоначел-
ником Радановим разговарао је о економској 
сарадњи. Поносни смо на то што је, и поред 
смањеног буџета, Град успео да сачува на ис-
том нивоу социјална давања, и што се и у 2015. 
наставља са изградњом социјалних станова.

54. рАчА
разговор са мештанима околних села
Чланови ОО СНС, на челу са повереницима, 

настављају са обиласком МЗ и постављањем 
повереника по МО. Обишли смо сеоске МЗ 
Борци, Крчмаре и Доња Рача. Са мештанима 
смо разговарали о текућим проблемима, о ома-
совљењу чланства, раду ОО и раду локалне 
власти. Омладинци су делили „СНС Информа-
тор“ и разговарали са грађанима Раче.

55. рАшкА
побољшање инфраструктуре
Дирекција за урбанизам и изградњу, чији 

је директор Дарко Милићевић (СНС), вредно 
ради на побољшању инфраструктуре. Почео 
је са радом паркинг сервис на Копаонику, за-
вршено је уређење дворишта у центру града, 
као и изградња расвете у Јошаничкој Бањи. 
Туристичко-спортска организација оформила 
је Инфо центар и адаптирала Ски клуб на Ко-
паонику, набавила опрему за градски базен, 
уредила парк у Јошаничкој Бањи. Комплетно 
је реновиран Дом културе у Рашки. Под покро-
витељством ЦК „Градац“, одржана је трибина 
„Србија у Великом рату“, на којој је говорио 
Тихомир Арсић, као и трибина „Трагање за 
смислом“, проф. др Владете Јеротића. Отво-
рено је неколико изложби и изведено више 
позоришних представа. Одлуком већа, омо-
гућене су бесплатне месечне карте за 80 ђака и 
студената. Омладина ОО СНС Рашка посетила 
је Удружење лица са посебним потребама, на 
Дан особа са инвалидитетом, и поклонила им 
слаткише. Поделили смо више од 250 „СНС Ин-

форматора“. Чланови Савета за борбу против 
корупције, Мрдић, Филиповић и Јеленковић 
одржали су предавање на тему „Борба против 
корупције“.

56. пријепоЉе
добровољно давање крви
Чланови ОО СНС, у сарадњи са Службом за 

трансфузију пријепољске болнице, организо-
вали су акцију добровољног давања крви, којој 
се одазвао велики број напредњака.

57. БАчкА тополА
отварање нове куглане
Пред нама је свечано отварање нове куглане 

у Бачкој Тополи, у којој ускоро ће бити одржана 
пријатељска утакмица између репрезентације 
Србије и репрезентације Света, уз присуство 
високих представника европских и светских 
куглашких асоцијација. Куглана је једна од 
најсавременије опремљених у нашој земљи, а 
Министарство омладине и спорта највише је 
уложило у њену изградњу. У оквиру ОО СНС 
Бачка Топола, одржана је оснивачка скупштина 
Форума жена, којој је присуствовала и коорди-
наторка Миа Костић.

58. ћићеВАц 
припреме за изборе за савет МЗ
ОО СНС Ћићевац бавио се активностима 

везаним за изборе за Савет МЗ у Општини 
Ћићевац. Држали смо састанке и штандове на 
којима смо делили промотивни материјал у 
МО Појате, МО Ћићевац и МО Сталаћ, као и 
састанке МО Браљина и МО Трубарево. Штам-
пали смо флајере и одржали трибине на којима 
смо мештанима представили наше кандида-
те. У МЗ Ћићевац, која је највећа у Општини, 
свакодневно смо у просторијама Странке и на 
терену, разговарали са грађанима о идејама за 
решавање горућих проблема.

59. ноВА ВАрош
признања због отварања радних места
Општина Нова Варош добитник је специјал-

ног признања НСЗ за изузетан допринос у под-
стицају отварања нових радних места, које је 
примио председник Општине, Димитрије Пау-
новић. За подршку програма субвенционисања 
послодаваца за отварање нових радних места, 
захваљујући којем је, током 2013. и 2014. годи-
не, 310 људи дошло до посла, из општинског 
буџета издвојен је 91 милион динара. Суму од 
по 300.000 динара по новозапосленом добио 
је укупно 121 послодавац у златарском крају. 
Председник Пауновић један је и од добитни-
ка признања НАЛЕД-а за допринос реформи 
општинске администрације и доприосу да Нова 
Варош стекне Сертификат о повољном послов-
ном окружењу.

60. БелА пАлАнкА
придружује нам се све више младих   
Активисти ОО СНС Бела Паланка вредно су 

Дољевац

Нова Варош

Бачка Топола
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радили и помагали грађанима у решавању про-
блема. Иако је СНС у Белој Паланци у опози-
цији, охрабрује нас резултат на парламентарним 
изборима, као и све више угледних грађана и све 
више младих који нам се придружују и активно 
учествују у раду ОО. Планови за 2015. везани су 
за стратегију економског и социјалног развоја.

61. БлАце 
програм стручне праксе
Ребалансом општинског буџета издвојена 

су три милиона динара за програм стручне 
праксе за свршене средњошколце и високош-
колце, који би, након плаћеног стажирања 
и полагања стручног испита, били оспо-
собљени за рад у струци. Захваљујући овом 
програму, 18 младих људи распоређено је у 
општинску управу, основну и средњу школу, 
предшколску установу, дом здравља... Поред 
стипендирања студената, награђивања нај-
бољих међу њима, подстицања и субвенци-
онисања производње и активности младих 
пољопривредника, наш најважнији задатак 
биће смањење незапослености, посебно за 
младе, како би се створила повољна клима за 
њихов останак и повратак у завичај. Општи-
на је потписала уговор са Хуманитарном 
организацијом „Пружена рука“ о пружању 
помоћи у кући за 250 корисника. Поред тога 
што ће се пружати помоћ старима и особама 
са инвалидитетом, на овај начин запослено је 
25 радника.

62. прокупЉе
награде за најбоље студенте и ђаке
Општински Фонд за таленте доделио је по 

10.000 динара најбољим студентима основ-
них, мастер и докторских студија. Из Фонда 
је 2014. за студенте издвојено 670.000 ди-
нара, а додељене су награде и основцима и 
средњошколцима који су остварили резулта-
те на републичким такмичењима, тако да је 
укупан износ за награде премашио 800.000 
динара. Локална самоуправа издвојила је 
450.000 динара за куповину намирница за 
најугроженије становнике у удаљеним пла-
нинским селима. Житељи дела насеља Гарић, 
који су се до сада снабдевали водом са изво-
ришта Добротићка река, добиће воду из град-
ског водовода. Члановима Удружења пензи-
онера, чије су пензије испод 18.000 динара, 
подељено је 2.300 пакета. Раднички универ-
зитет „Тихомир Станковић“, у сарадњи са Уд-
ружењем Рома „Царина“, започео је пројекат 
„Знањем до бољег живота младих Ромкиња“, 
који финансира Канцеларија за људска и 
мањинска права, а којим ће се десет Ромкиња 
обучавати за фризере, педикире и маникире. 
Уз помоћ Фонда за унапређење сточарства и 
Општине, сточарима су додељене стеоне ју-
нице и телад.

63. ужице
нови контејнери и камион
Градоначелник Ужица, Тихомир Петковић, 

открио је споменик на Тргу Светог Саве, у част 
бораца погинулих у рату до 1990. до 1999. Влада 
Јапана донирала је Регионалном центру за упра-
вљање отпадом „Дубоко“ Ужице камион ауто-
подизач за прикупљање отпада и 30 контејнера. 
На Европском првенству у Велсу, Милош Зарић, 
члан параолимпијске репрезентације Србије, 
освојио је сребрну медаљу у бацању копља. За 
њега је организован пријем у Градској кући, уз 
обећање да ће Град подржати његов рад. Град 
је основао Савет за привреду за велика, средња 
и мала предузећа, и Савет за пољопривреду, у 
циљу стварања услова за привлачење инвести-
тора. Градско веће сагласило се са споразумом 
између Ужица и Чајетине, како би се под заш-
титу ставила клисура реке Ђетиње. Обележена 
је  73. годишњица битке на Кадињачи. Поводом 
Међународног дана особа са инвалидитетом, у 
Градској кући одржан је пријем посвећен ства-
ралаштву особа са инвалидитетом. Град Ужи-
це ушао је у ужи избор локалних самоуправа 
којим би за пројекат изградње котларнице на 
Међају, могао да добије новац од швајцарског 
Секретаријата за економске послове. Министар 
Братислав Гашић посетио је фабрику наменске 
индустрије Први Партизан, отворио халу за про-
изводњу чаура и најавио нове инвестиције.

64. косоВскА ВитинА
први филм после 15 година
Захваљујући руководству новоформиране 

Општине Клокот, на чијем челу је напредњак 
Срећко Спасић, први пут, после 15 година, у 
просторијама Дома културе у Клокоту, при-
казан је филм на великом платну. Пројекцији 
„Малог Буда” присуствовало је више од 100 
гледалаца, које су поздравили редитељ Данило 
Бећковић, продуцент Марко Паљић и глумац 
Славиша Чуровић.

65. ниш - пАнтелеј
Брига о здрављу грађана
У организацији Одбора за здравство ОО СНС 

Пантелеј Ниш, обележен је Дан борбе против 
дијабетеса, током којег смо подржали акцију 
мерења шећера у крви нашим комшијама на 
пијаци Дурлан. Савет за здравство и социјалну 
заштиту и Савет за заштиту деце и омладине, у 
сарадњи са Заводом за трансфузију крви Ниш, 
организовали су акцију добровољног давања 
којој се одазвало више од 50 напредњака.

66. пожАреВАц
интензивирање рада на терену
ГО СНС Пожаревац провео је последњи ме-

сец у 2014. години у процењивању рада стра-
начких и градских функционера. Циљ ГО је да 
се повећа ефикасност рада изабараних лица 
наше Странке, да се интензивира рад на терену, 
подстакну активности месних одбора, струч-
них савета, јавних предузећа... У плану буџета 
за следећу годину посебна брига посвећује се 
ангажовању на подстицању запошљавања, по-
готово младих.

67. ВрБАс
конкурс за бољу енергетску 
ефикасност
Швајцарска Влада планира да трима ло-

калним самоуправама у Србији донира осам 
милиона франака за решавање проблема енер-
гетске ефикасности у јавном сектору. У нају-

жем избору су шест општина и градова, међу 
којима је и Општина Врбас. Пројекти којима ће 
општине и градови конкурисати укључују по-
бољшање изолације, замену сијалица, прозора, 
спољне фасадне и кровне изолације у школа-
ма, болницама, домовима здравља... Предвиђа 
се и увођење нове когенеративне технологије 
грејања, која истовремено производи и топлот-
ну и електричну енергију, као и замена старих 
котлова и топловода. Обавеза локалних са-
моуправа је да, у овом пројекту, учествују са 
20 одсто, и то не са новцем, већ тако што ће 
у тој вредности пружити услуге неопходне за 
реализацију пројекта, од ангажовања људства 
до издавања грађевинских и других дозвола. 
Одлуку које су три локалне самоуправе биле 
најуспешније на конкурсу, Швајцарци ће сао-
пштити у фебруару.

68. плАндиште
Борба за радна места 
Чланови ОО СНС Пландиште делили су 

календаре и шоље на градској пијаци, и раз-
говарали са грађанима. Председник Општине, 
Милан Селаковић (СНС), потписао је уговор 
о пословно-техничкој сарадњи са предста-
вницима текстилног предузећа „Јасмил“ из 
Ариља, којим су створени услови да ова рено-
мирана компанија, која тренутно запошљава 
80 радника, а планира да запосли барем још 
толико, остане да ради у нашој Општини че-
тири године, колико траје уговор, и најмање 
још три године након истека уговора. За нај-
бољег спортског радника године проглашен је 
наш члан Александар Величковски. Уз велику 
помоћ председника МЗ Банатски Соколац, 
Јована Илића, и председника Општине, у МЗ 
Банатски Соколац завршени су радови на по-
кривању цркве, а свечаности је присустовао и 
владика банатски, Никанор. 

69. крАЉеВо
Значајне инвестиције у 2015.
У препуној сали Клуба одборника одржана је 

трибина Правног тима Повереништва, на којој 
је био речи о новинама у законима о раду и 
пензијско - инвалидском осигурању. И поред 
тога што је, због поплава, 2014. била неповољ-
на за инвестирање, реализовано је 87 одсто 
Програма уређења грађевинског земљишта. У 
предлогу буџета за 2015. нашле су се значајне 
инвестиције - изградња затвореног базена, ре-
витализација Доситејеве улице, изградња Му-
зичке школе, као и смештајних капацитета на 
Гочу, набавка магнетне резонанце и изградња 
сточне пијаце.

70. БАч
нове столице, пакетићи, форуми...
ОО СНС Бач формирао је Форуме жена и 

пензионера, омладине, Савет за статутарна и 
правна питања, Савет за привреду, економију, 
финансије и друштвене делатности, Савет за 
спорт, културу, туризам  и омладину. Омла-
дина је организовала журку, на којој су при-
купљена средства за новогодишње пакетиће 
за најмлађе суграђане. Форум жена активирао 
се око прикупљања средстава за пакетиће. 
Први састанак Форума жена био је одлично 
посећен, а угостили смо и колегинице из Ба-
чке Паланке и Новог Сада. За председницу 
Форума изабрана је Весна Јанковић. Наши 
чланови редовно разговарају са грађанима и 
деле флајере.

Ужице

Прокупље
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Српска напредна странка одр-
жала је седницу Главног одбо-
ра, 16. јануара, у Београду, на 

којој се разговарало о раду Странке. 
Председник СНС, Александар Вучић, 
предложио је Главном одбору да до-
несе одлуку да убудуће аутоматски 
буде искључен из Странке свако ко 
јавним иступањима руши СНС.

„Нећу и не могу да прихватим да, 
кад неко мисли да смо много јаки, 
али не зато што су они својим радом 
томе допринели, онда крену да се 
свађају између себе и да, уместо да 
причају шта је то што ћемо да гради-
мо и направимо, говоре лоше једни 
о другима. Критика је добродошла, 
али они који ће да се боре за пози-
ције тако што ће да уносе немир у 

државу и Странку, биће одмах, за 
сваки будући инцидент и напад који 
је имао само смисао да наруши је-
динство Странке, одлуком Извршног 
одбора искључени, а уколико је реч 
о члану Председништва или мени, 
биће искључени одлуком Председ-
ништва“, прецизирао је председник 
Вучић.

Према његовим речима, свако има 
слободу да каже своје мишљење, али 
да се то чини на страначким органи-
ма, а не у јавности. „СНС неће бити 
бизнис Странка, неће личити на ДС 
и нико у СНС неће бити бахат. Ова 
Странка ће преживети и без мене 
и без било кога од вас. Морамо да 
радимо много више и да пружимо 
пример сваком у Србији да се рад 

исплати, и да се вреди борити за 
нашу земљу. Нисмо на власти да бис-
мо били богатији и да бисмо имали 
скупља одела и скупље аутомобиле, 
већ да би нешто иза нас остало. Мо-
лим вас да, наредних дана, тамо где 
мотори нису упаљени, упалите и да 
почнете да радите више, јаче и снаж-
није, да људи у Србији то виде. Наш 
мото за ову годину, уз одговорност, 
јесте рад, рад и рад, да би Србија 
имала успеха, ишла напред“, пору-
чио је председник Вучић.

Недељу дана раније, 9. јануара, у 
седишту Странке, одржана је и сед-
ница Председништва СНС, на којој 
је одлучено да се за 1. март распишу 
унутарстраначки избори у општин-
ским и градским одборима.

На састанку савета омладине европ-
ске народне партије (YEPP), који 

је одржан 6. децембра у Атини, унија 
младих снс примљена је у чланство 
у овој организацији, у статусу пос-
матрача. делегацију снс чинили су 
Александар јовичић, председник уније 
младих, и никола ерић из кабинета 
интернационалног секретара странке. 
додељивање статуса посматрача унији 
младих снс у омладини европске на-

родне партије представља признање 
досадашњих активности, и залагања 
представника странке и уније младих 
да, заједно са младим европским лиде-
рима, промовишу европске вредности 
и раде на унапређивању политике пре-
ма младима.

током претходних девет месеци, 
представници снс и уније младих 
снс активно су учествовали на са-
станцима савета YEPP-а, који су одр-

Градоначелник сремске 
Митровице прешао у снс

Градоначелник сремске Митровице, Бранислав недимо-
вић, предводник Групе грађана „Вредна Митровица“, 

приступио је српској напредној странци. недимовића 
је, као новог члана снс, на конференцији за медије у се-
дишту странке, 16. јануара, представио потпредседник 
Го снс, небојша стефановић. 

„желимо да покажемо, као странка, да код нас нема 
сујете, да умемо да препознамо и боље људе од оних које 
ми имамо, квалитетније и способније, и да на такав начин 
јачамо снс, а све у циљу да учинимо нешто за грађане. 
једини разлог зашто то радимо јесте да бисмо постигли 
боље резултате“, рекао је стефановић.

недимовић је рекао да је постао члан снс због зајед-
ничке жеље да се спроведу реформе, не само у локалној 
самоуправи, већ у целој држави.

„додатни мотив је да помогнемо колико можемо, да 
будемо на бољем месту него пре две, три, пет година, и 
важно је да дамо пун допринос“, рекао је недимовић, који 
је 2012. године са листом „Вредна Митровица“, освојио 
15 одборничких места, односно 19 процената гласова.

Биће искључен свако 
ко наруши јединство странке

унија младих снс у омладини                 европске народне партије

Седница Председништва СНС у централи Странке

Јовичић и Киранакис
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На локалним изборима у Мионици и Лучанима, који 
су одржани 28. децембра, коалиција окупљена око 
Српске напредне странке однела је убедљиве по-

беде. Према званичним подацима општинских изборних 
комисија, у Мионици је освојено чак 64,71 одсто, а у Луча-
нима 50,02 одсто гласова бирача. 
На изборе у Мионици изашло је 70,4 одсто грађана, од 
њих 11.981 са правом гласа, а гласало се на 38 бирачких 
места. Поређења ради, у Мионици је на претходне локал-
не изборе, 2012. године, изашло за трећину мање грађана 
- 8.817, а тада је коалиција око СНС добила 11,16 одсто 
гласова. 
Дакле, само две године касније, и упркос свим тешким ме-
рама које спроводи Влада Републике Србије, предвођена 
премијером Александром Вучићем, чак шест пута више 
грађана указало је поверење Српској напредној странци, 
и реформским мерама за оздрављење Србије, што је не-
забележен успех једне политичке странке на локалним 
изборима. 
Члан ГО СНС и народни посланик Владимир Ђукановић, 
после затварања изборних места и пребројавања гласова, 

обратио се новинарима испред седишта Странке у Миони-
ци, и рекао да је задовољан великим одзивом грађана и 
огромним поверењем који су указали напредњацима. 
Кандидат СНС за председника Општине, Бобан Јанковић, 
захвалио се грађанима који су изашли на изборе на огро-
мној подршци, и истакао да је у Мионици, као и у сваком 
другом месту, где су током 2013. и 2014. године одржани 
локални избори, убедљиво победила политика коју спро-
води премијер Александар Вучић.

убедљива победа у 
Мионици и лучанима

СНС НА ЛОКАЛУ

снс је у Мионици, на претходним локланим изборима, 2012. године, добила 11,16 
одсто гласова. само две године касније, и упркос свим тешким мерама које спроводи 

Влада рс, предвођена премијером Александром Вучићем, чак шест пута више грађана 
указало је поверење српској напредној странци, и реформским мерама за оздрављење 

србије, што је незабележен успех једне политичке странке на локалним изборима

унија младих снс у омладини                 европске народне партије
жани на кипру, у литванији и Грчкој. 
такође, на заједничку иницијативу ка-
бинета интернационалног секретара 
снс-а, као и председника омладине 
EPP-ја, константиноса киранакиса, у 
октобру организована је тродневна 
посета велике делегације омладине 
европске народне партије Београду и 
српској напредној странци. делега-
цију YEPP-а тада су угостили председ-
ник снс, Александар Вучић, и интер-

национални секретар, јадранка јокси-
мовић, и други представници стран-
ке. циљ уније младих снс - је даље 
унапређивање сарадње између наше 
две организације, као и добијање ста-
туса пуноправног члана у омладини 
европске народне партије, највећој по-
литичкој, омладинској организацији у 
европи, која окупља више од 50 омла-
динских, политичких организација из 
39 земаља.

Председник СНС, Александар Вучић, и кандидат СНС за председника Општине Мионица, Бобан Јанковић

Ерић и Јовичић
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СПОРТ И ОМЛАДИНА

стипендије за студије 
у иностранству
Фонд за младе таленте, којим пред-

седава министар Вања Удовичић, 
уплатио је новац за стипендије сту-
дентима који школовање настављају 
на мастер и докторским студијама на 
најбољим иностраним универзитетима. 
Висина појединачне стипендије је око 
540.000 динара за једну академску го-
дину, а студенти настављају усаврша-
вање на Кембриџу, МИТ-у, Колумбији...

НАРОДНА СКУПШТИНА

Марш против тероризма
Председница Народне скупштине Србије, Маја Гојковић, присуствовала 

је маршу против тероризма у Паризу, на којем је било више од милион 
људи, међу којима и више десетина државника из Европе и света, који су се 
окупили у знак солидарности са Француском, која је била погођена теро-
ристичким нападима.

ОДБРАНА

70 милиона за 
одбрамбену 
индустрију

Министар одбране, Братислав Гашић, потврдио је да 
држава планира да ове године уложи у одбрамбену 

индустрију око 70 милиона евра у шест фабрика – „Застава 
оружје“, „Први партизан“, „Крушик“, „Слобода“, „Милан 
Благојевић“ и „Прва искра“, али у опцији су и Наменска 
производња трстеничке „Прве петолетке“, као и круше-
вачки „14. октобар и Фабрика за производњу самоходних 
хаубица „Нора“ и возила „Лазар 2“ у Великој Плани. Гашић 
је истакао да ће фабрике, које желе да конкуришу за сред-
ства, морати да дају конкретне развојне пројекте.

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

поглавља 
о владавини 
права

Министарка без портфеља задужена за европске 
интеграције, јадранка јоксимовић, поручила је 

да ће србија у 2015. години наставити да спроводи 
реформе и да ће се залагати за отварање поглавља 
која се тичу владавине права, реформе правосуђа и 
борбе против корупције.

ЗДРАВСТВО

лечење деце у 
иностранству 
Министар здравља, др Златибор 

Лончар, обишао је тромесечног 
Луку Бојића и његове родитеље, који су 6. јануара, по-
средством Фонда за обољења, стања или повреде које се 
не могу успешно лечити у Србији, отпутовали на заказане 
операције у Белгији. Лука Бојић прво је дете које сред-
ствима недавно успостављеног Фонда креће на лечење.

ГРАЂЕВИНА

Заштита од буке
После иницијативе Београђана и 

управе Града, министарка Зора-
на Михајловић покренула је  проце-
дуру изградње заштитних баријера 
за смањење саобраћајне буке поред 
аутопута е-75. Заштитни зидови биће 
изграђени код кБц „Бежанијска коса“ и 
код хитне помоћи.

 ПРАВОСУЂЕ

компромис са 
адвокатима

Залагањем министра правде, Ни-
коле Селаковића, стручни тим, 

у чијем саставу су били представници Министарства 
правде и Адвокатске коморе Србије, на десетом састанку, 
постигао је споразум о измени Закона о јавном бележ-
ништву и пратећег сета закона, чиме су створени услови 
за прекид вишемесечног штрајка адвоката и нормално 
функционисање правосуђа. припремила Верица сокић 
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71. БоГАтић
очишћене депоније
Завршено је јесење и зимско чишћење при-

времених и дивљих депонија у свих 14 МЗ на 
територији Општине, а вредност радова је 
више од 1,8 милиона динара. Завршени су ра-
дови на уређењу колских прилаза и дворишта 
у оквиру Дома здравља у Богатићу, вредни 2,8 
динара У 2014. години уложено је 41 милиона 
динара у путну инфраструктуру.

72. МерошинА
радови на локалним путевима
Локална самоуправа покренула је проје-

кат изградње пута Мерошина - Лепаја. У току 
је тампонирање, после чега би требало да 
се нанесе слој асфалта. Путаре је посетио и 
председник Општине, Бојан Нешић. На овој 
деоници урађен је и колектор примарних и 
секундарних вода, који ће бити спојен са глав-
ним колектором у Мерошини. Завршена је и 
инсталација за оптички кабл, а следи и поста-
вљање малих централа. Радови су у току и на 
путу Бучић – Југбогдановац и Југбогдановац 
– Девча.

73. жАБАЉ
разговор са грађанима
Чланови и активисти ОО СНС Жабаљ дру-

жили су се са грађанима у Жабљу, Чуругу, 
Ђурђеву и Госпођинцима готово сваког пијач-
ног дана. С обзиром на лоше вођење Општине, 
има много проблема, од инфраструктурних до 
комуналних. Грађани посебно истичу недос-
татак живље привредне активности, отварања 
нових радних места и задржавања младих у 
селима. Жеља нам је да што пре, преузимањем 
власти, добијемо шансу и порадимо на опора-
вку Општине. Учланили смо велики број нових 
чланова.

74. оџАци
пакетићи за децу и помоћ за старије
Активисткиње Форума жена ОО СНС Оџа-

ци организовале су посету „Златној барци“,  
удружењу за помоћ ментално недовољно раз-
вијеним особама, којима су поклониле торту и 
присуствовале приредби и додели пакетића. У 
склопу обележавања Међународног дана бор-
бе против насиља над женама, Форум жена 
организовао је трибину „Живети без страха“. 
Поводом Међународног дана особа са инва-
лидитетом, чланице Форума жена посетиле су 
Удружење особа са инвалидитетом „Живети 
заједно“, где су разговарале о запошљавању 
инвалидних особа, финансирању Удружења, 
инклузији, унапређењу здравствене зашти-
те и школства, приступачности установама и 
потреби ангажовања персоналних асистена-

та. У сарадњи са МО, чланице Форума жена, 
поделиле су 200 пакетића деци незапослених 
родитеља и малишанима из ПУ „Полетарац“ 
– одељење „Колибри“. Чланице Форума обра-
довале су и старије суграђане са 60 пакета са 
намирницама. Листе СНС однеле су апсолут-
ну победу на изборима за Савете МЗ, у свим 
местима у којима су одржани избори, изузев 
у Богојеву.

75. БелА цркВА
помоћ најстаријим мештанима
Чланови Повереништва СНС помагали су 

старим и изнемоглим комшијама у чишћењу 
снега испред кућа, а набављали су им и нами-
рнице и лекове. 

76. сМедереВо
Вила „Златни брег” отвара се за туристе
Премијер Александар Вучић предао је 

финској компанији „ПКЦ Груп“ кључеве нове 
производне хале, коју је изградио Град, соп-
ственим средствима, у рекордном року, а у 
којој ће бити запослено најмање 1.500 радни-
ка. Градоначелница Јасна Аврамовић предала 
је амбасадору Финске „Сребрњак града”, за 
заслуге у реализацији пројекта, а „Кључ гра-
да” српском премијеру. Уговор о закупу хале 
„Желвоза” потписали су генерални директор 
смедеревске фабрике, Милорад Стојковић, 
и заступник италијанске фирме Ћимолаи, 
Кармело Ботеки. Договорено је да, у првом 
кораку, италијанска фирма узме у закуп „на-
ранџасту” халу, опреми је и запосли 450 рад-
ника. Градоначелница Аврамовић и директор 
Управе за заједничке послове републичких  
органа, Зоран Трнинић, потписали су, у не-
кадашњој летњој резиденцији Обреновића, 
вили „Златни брег” на Плавинцу, Протокол 
о сарадњи у вези са отварањем овог компле-
кса за организоване посете, којим ће бити 
омогућено да наша вредна историја постане 
видљива. Градоначелница је најавила и дола-
зак великих крузера, након ревитализације 
вертикалног кеја и измештања старе луке 
из центра града. Изграђен је објекат за при-
времено сакупљање и одлагање споредних 
производа животињског порекла, а за ове 
намене, средствима ЕУ, купљена су два спе-
цијализована возила.

77. ВршАц
Могуће јапанске инвестиције
У Конгресној дворани Центра „Миленијум“ 

одржан је Бизнис форум, у оквиру манифес-
тације „Дани Јапана у Вршцу“, којем су при-
суствовали представници амбасаде Јапана, 
Привредне коморе из Панчева, Удружења срп-
ско-јапанског пријатељства „Ханами“, пред-

седник Општине, Чедомир Живковић... На 
форуму се говорило о Технолошком парку и 
привлачењу инвестиција, о пројекту изградње 
аутопута, аеродрому, винском туризму и по-
тенцијалима за развој бањског туризма. Ком-
панија „Фресениус Медикал Кер“ отворила 
је нову фабрику за производњу медицинских 
средстава за хемодијализу у Технолошком 
парку. Супруга председника Србије, Драгица 
Николић, уручила је вредне здравствене апа-
рате Општој болници.

78. ВрЊАчкА БАЊА
Градња три мини хидроцентрале
Општина Врњачка Бања и немачка компа-

нија „ЕЕС Гроуп” склопили су споразум о из-
градњи три мини хидроцентрале. Председник 
Општине, Бобан Ђуровић, потписао је Међу-
општински споразум о сарадњи у регионал-
ном управљању отпадом. Уређује се простор 
за вртић у Штулцу, саниран је кров на згради 
вртића „Радост“ и набављено је ново возило 
за превоз хране. Представници локалне само-
управе, Министарства спорта, Олимпијског 
комитета и 30-ак спортских савеза Србије 
разговарали су о изградњи атлетског стади-
она. Асфалтирана је улица Маре Јаковљевић 
и адаптирано је игралиште у насељу Соли-
дарност. Обезбеђено је 300 новогодишњих 
пакетића за најмлађе кориснике Центра за 
социјални рад. Форум жена, на челу са пред-
седницом Лелом Божовић, организовао је, 
поводом Светског дана борбе против сиде, 
предавање на ову тему. На Светски дан особа 
са инвалидитетом, чланице Форума обишле 
су Удружење „Сунце-Врњачка Бања“ и уручи-
ле пригодан поклон. Одржан је састанак МО 
Руђинци, а председница Савета за здравство, 
др Весна Малићанин, одржала је на више мес-
та предавања о важности превентивних пре-
гледа. У акцији добровољног давања крви, 
сакупили смо 40 јединица  крви, а делили смо 
и „СНС Информатор“.

79. сМедереВскА пАлАнкА
Мултимедијални спектакл
Поводом обележавања стогодишњице од 

почетка Првог светског рата, професори и 
ученици О.Ш. „Радомир Лазић“ из Азање при-
премили су свечану академију, у виду мулти-
медијалног спектакла „У славу и част предака 
и отаџбине“, у којем је учествовало 30 учени-
ка седмог и осмог разреда, као и Јована Ста-
ровлах, ученица Ниже музичке школе „Коста 
Манојловић“. Залагањем народних посланика 
Дејана Нектаријевића и Милене Турк, ова изу-
зетна представа гостовала је и у трстеничком 
Дому културе.

Градоначелница Смедерева, Јасна Аврамовић, уручује 
„Кључ града“ премијеру Вучићу Оџаци
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ГрАд БеоГрАд

80. БеоГрАд
помоћ за угрожене породице
На иницијативу ГО СНС, а у сарадњи са 

општинским одборима, уручене су донације 
породицама Чаки у Падинској Скели и Митро-
вић у Обреновцу. Секретар ГО СНС Београд, 
Александар Марковић, и одборници СГ Београ-
да, из личних средстава, обезбедили су белу 
технику за породицу Митровић, чија кућа је 
поплављена у мајским поплавама. У сарадњи 
са ОО Младеновац, организовано је уређење 
спомен парка „Црквенац“. 

81. пАлилулА
Бесплатни лекарски прегледи
Активисти МО Падинска Скела, МО 29. но-

вембар и Стара Палилула, у сарадњи са Саве-
том за здравство ОО СНС Палилула, подржали 
су акцију бесплатних лекарских прегледа (ЕКГ, 
крвни притисак, мерење шећера у крви, пулсну 
оксиметрију) и давања здравствених савета за 
све грађане. Делили смо нови број „CНС Ин-
форматора“ и на више локација разговарали са 
Палилулцима о њиховим проблемима. 

82. МлАденоВАц
поклони за комшије
Делили смо флајере и „СНС Информатор“ 

на више локација у граду, као и поклоне у виду 
саксијског цвећа и расада биљака.

83. чукАрицА
инвалидска колица за суграђанина
ОО СНС Чукарица, уз помоћ Савета за хума-

нитарне активности, обезбедио је инвалидска 
колица Мирку Митровићу из Сремчице. Савет 
за омладину, поводом Међународног дана бор-
бе против сиде, одржао је трибину о борби про-
тив ХИВ-а. Одржана је трибина „Борба против 
корупције“. На иницијативу Савета за омладину, 
покренута је бесплатна обука за рад на рачуна-

рима. У сарадњи са Саветом за информисање и 
Просветним саветом, полазници ће научити да 
користе Word, Excel и Power Point програме и 
добити сертификат. Савет за екологију наста-
вио је са акцијом „Милион стабала за Чукарицу“, 
поделивши грађанима саднице мукиње и пропа-
гадни материјал. Саднице су посађене у О.Ш. 
„Уједињене нације“, у насељу Церак Виногради. 
Излазећи у сусрет грађанима Железника, ас-
фалтирана је Цетињска улица, чиме се решава 
проблем паркирања.

84. сурчин
Брига о здрављу
Активисткиње ОО СНС Сурчин, и овог месе-

ца, подржале су акцију мерења шећера и при-
тиска грађанима Сурчина. У МО Бечмен пре-
гледано је 36 грађана. Активисти ОО делили су 
промотивни материјал у Сурчину и Добановци-
ма. Присуствовали смо трибини у Земуну, коју 
су организовали ОО СНС Сурчин и Савет за 
здравство ГО СНС Београд.

85. сАВски ВенАц
кол центар
ОО СНС Савски венац у своје месечне акције 

уврстио је и рад у информативном Кол центру. 
О тој акцији обавестили смо све чланове ОО и 
поразговарали са њима о текућим проблемима, 
како бисмо унапредили наш рад. 

86. ЗеМун
поклон оброци
У организацији Секретаријата за социјалну 

заштиту, одржан је састанак са корисницима 
социјалних станова из насеља Камендин у 
Земун Пољу. Aктивисти Канцеларије за мла-
де и Канцеларије за волонтере поставили су 
пункт, у склопу обележавања Светског дана 
борбе против сиде, на ком су делили флајере. 
Општина је обезбедила 30 поклон оброка за 

социјално најугроженије ученике О.Ш. „Бран-
ко Пешић“, а у сарадњи са Филијалом Земун 
НСЗ и бесплатну обуку за тражење посла за 
ученике завршних разреда седам средњих 
школа. У Новосадској улици у Батајници, у 
току је реконструкција асфалта и изградња 
нових канала за кишну канализацију, а завр-
шена су два аутобуска стајалишта. Одржана је 
радионоца на којој се говорило о превенцији 
патолошког коцкања. Председник Општине 
Земун, Дејан Матић, и заменик, Дамир Коваче-
вић, уручили су директорки КБЦ „Бежанијска 
коса“, др Марији Здравковић, телевизор, до-
нацију компаније „Нестле Адриатикс“. Канце-
ларијa за волонтере и Канцеларија за младе 
обележиле су Међународни дан волонтера. 
Општина је организовала акцију добровољ-
ног давања крви, обезбедила индустријску 
со за посипање тротоара и прилаза зградама, 
и отворила прво дечије игралиште у Алтини. 
Завичајни музеј, после 12 година, отворио је 
врата, поклонивши грађанима изложбу „О 
Земуну глас“. Одржан је сајам запошљавања, 
који је окупио 25 послодаваца са 180 радних 
места. У фоајеу Општине отворена је излож-
ба сликара Милорада Пекића. Општина, у са-
радњи са Комесаријатом за избеглице, запо-
чела је доделу помоћи социјално угроженим 
лицима. Савет за спорт, на челу са Милосавом 
Стаменовим, организовао је „Новогодишњи 
турнир у фудбалу 2014“ у Алтини.

87. рАкоВицА
дрва за најугроженије
Захваљујући доброј сарадњи локалне са-

моуправе и суграђана, становници улица 
Патријарха Димитрија и Гуслара Перуна до-
били су асфалтни пут - општина је обезбеди-
ла гребани асфалт, а грађани механизацију. 
Гребани асфалт добили су и становници дела 

Земун

Раковица Палилула
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улице Видиковачки венац и Раковички пут. 
Проширен је део Вишевачке улице, асфалти-
рана је 21. улица у Кнежевцу, реконструисана 
једна трака Борске улице, обновљене клу-
пе у парку у улици Сердар Јанка Вукотића. 
Канцеларија за младе поставила је справе за 
вежбање у парку у улици Видиковачки венац. 
Општина, у сарадњи са Секретаријатом за из-
бегла и расељена лица, обезбедила је огрев 
за социјално угрожене породице. Савет за 
здравство организовао је трибину „Рационал-
на употреба антибиотика“, као и предавање на 
тему превенције ХИВ-а. Савет за образовање 
организовао је трибине „Јачање концентра-
ције и мотивације деце кроз игру“ и „Јачање 
виталности породице, сада и овде“, док је ОО 
СНС Раковица организовао трибину о дигита-
лизацији телевизије. Раковички напредњаци, 
у више акција, чистили су запуштене делове 
Општине. У просторијама МЗ Ресник, Савет за 
здравство организовао је Саветовалиште за 
здрав живот.

88. сопот
штитимо грађане
ОО СНС Сопот помогао је нашем суграђани-

ну, мештанину Мале Иванче, Драгану Тришићу, 
да добије воду без плаћања непотеребних и не-
законитих дажбина. То је имало великог одјека 
због чега су почели да нам се обраћају и други 
мештани, чија су права угрожена.

89. ноВи БеоГрАд
разговор са грађанима
Активисти ОО СНС Нови Београд разгова-

рали су са грађанима о њиховим проблемима и 
предлозима за побољшање услова живота. 

90. стАри ГрАд
подела „снс информатора“
Чланови ОО СНС Стари град делили су „СНС 

Информатор“ на више локација и разговарали 
са грађанима, који су имали примедбе на функ-
ционисање општинске власти. 

91. ГроцкА
подршка запошљавању рома
У школама „Алекса Шантић“ и „Милоје Ва-

сић“ обновљен је и допуњен видео надзор, а 
планирано је да се поставе камере и у школа-
ма у Бегаљици и Умчарима. Као што је обећа-
но, пуштена је у рад четврта, од осам догово-
рених, WI-FI зона, на Смедеревском путу код 
скретања за Винчу. Општина је организовала 
манифестацију „Новогодишња чаролија у Ка-
луђерици“. Одржан је састанак са представ-
ницима Центра за социјално предузетништво 
Београда и постигнут је договор о учешћу 
Општине у пројекту „ЕУ подршка за запошља-
вање Рома“.

92. ВрАчАр
пунктови на каленић пијаци
Сваког викенда, на пунктовима на Каленић 

пијаци, делили смо промотивни материјал и 
разговарали са грађанима. Организована су 
свакодневна дежурства општинских и град-
ских одборника, и народних посланика у прос-
торијама ОО. Чланови ОО посетили су Дом 
за децу без родитељског старања „Драгутин 
Филиповић Јуса“ и однели им новогодишње 
поклоне.

93. ВождоВАц
хитна реакција због изливања 
фекалних вода
Министар Небојша Стефановић и председ-

ник Општине Вождовац, Александар Савић, 
отворили су централни мониторинг у Поли-
цијској станици Вождовац, који је умрежен са 
видео надзорима које је Општина уградила у 
све основне школе. Одборници СО одрекли су 

се накнаде за свој рад у корист храма Светог 
Димитрија у Косовској Митровици. Општина 
је организовала наградно путовање за најус-
пешније основце у оквиру пројекта „Вождо-
вачки шампиони“. Одржан је „Куп Вождовца“ 
у теквонду, а у парку Шумице „Вождовачки 
новогодишњи циклокрос“, у ком су учество-
вали и гости из Француске и Хрватске. Како 
би се што хитније решио проблем изливања 
фекалних вода код предузећа „Минел“, пред-
седник Општине, Алексадар Савић, сазвао је 
хитан састанак са директором Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда 
и директором ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација“. На лице места, изашли су пред-
ставници градског Секретаријата за животну 
средину, Секретаријата за комунално стамбе-
не послове и ЈКП „Београдски водовод и ка-
нализација“. 

94. лАЗАреВАц
радионице и трибине
На територији Општине Лазаревац обе-

лежена је стогодишњица Колубарске битке. 
У МЗ Шушњар и Барзиловица извршено је 
пресипање пута, као и део паркинга и пут у 
МЗ Стубица. Удружење ликовних уметника 
ЛУЛУ, поводом Дана особа са инвалидите-
том, организовало је ликовне радиoнице и 
изложбу у Дечијем културном центру Бео-
град. ОО СНС Лазаревац, поводом обележа-
вања Дана борбе против сиде, организовао 
је едукативну трибину и штандове на којима 
је дељен промотивни материјал. Обележили 
смо Светски дан детета, организовањем дру-
жења за 70 малишана у играоници. У орга-
низацији Форума жена и Савета за здравсто, 
одржана је трибина „Насиље над женама“, 
поводом Светског дана борбе против насиља 
над женама.

Гроцка

Чукарица Палилула Стари град

Сурчин

Вождовац
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Форум жена ГО СНС Нови Сад, као и много пута до сада, 
учинио је још један пионирски корак и организовао 
прво заједничко окупљање дама из форума жена СНС 

широм Србије. Повод је била прва годишњица политичког 
окупљања жена, у оквиру политичких форума СНС, а свечани 
скуп организован је у препуној сали „Мастер 
центра“ у Новом Саду.

Велики број гошћи, представница 35 општин-
ских и градских организација СНС, и понеког 
драгог госта, међу којима је био и градоначел-
ник Новог Сада, Милош Вучевић, на почетку је 
поздравила Миа Костић, председница Форума 
жена ГО СНС Нови Сад, истакавши да новосад-
ски Форум окупља око 300 чланица, жена које 
се активно баве политиком, али и успешних 
привредница, адвокатица, професорки, лекарки, 
домаћица … У политички активизам одвео их је исти циљ – да у 
оквиру СНС, као стожера оснаживања и модернизовања Србије, 
учине да се у целом друштву оснажи и положај жена, подстакне 
њихова активност, и елиминишу дискриминација и предрасуде. 

На скупу су говориле Стана Божовић, државна секретарка 

у Министарству пољопривреде, народне посланице Марија 
Обрадовић и Александра Томић, као и покрајинска посланица 
Стојанка Лекић, а окупљање су подржале и  народне посла-
нице Александра Ђуровић, Јасмина Обрадовић, Биљана Пиља 
Пантић, Александра Малетић... Стана Божовић говорила је о 

важности политичког деловања жена како би 
се, кроз њихов рад, поправио положај свих 
жена у Србији, Александра Томић образлага-
ла је перспективе женског предузетништва и 
мере које се предузимају да би се оно осна-
жило и поправио економски положај жена, и 
позвала чланице СНС да у своје активности 
укључе предузетнице из општина и градова из 
којих долазе, како би им се конкретно помо-
гло. Стојанка Лекић осврнула се на борбу за 
равноправност полова и активности које спро-

води у покрајинском Парламенту, док је Марија Обрадовић 
упознала присутне са радом и резултатима жена у Народној 
скупштини Србије и истакла да је веома поносна на то што се, 
као жена, налази на челу скупштинског Одбора за одбрану и 
унутрашње послове, а посебно је нагласила велику подршку 

Чланови Савета за избегла и расељена лица Општинског одбора СНС Па-
лилула поделили су новогодишње пакетиће и организовали позоришну 

представу са Деда Мразом, како би увеселили децу из Колективног центра 
„Иван Милутиновић“, у Крњачи. Том приликом, председник Савета, Небој-
ша Стојановић, најавио је ускоро трајно решење стамбеног питања избеглих 
и расељених, који већ годинама бораве у овом колективном смештају. 

Чланови ОО СНС Палилула, заједно са народном посланицом, Јеленом 
Мијатовић, и чланом Градског одбора СНС, Небојшом Стојановићем, орга-
низовали су и хуманитарну акцију помоћи социјално угроженој породици 
у Падинској Скели. Функционери СНС, из личних средстава, обезбедили су 
три кутије влажних марамица и 80 пакета пелена за одрасле за породицу 
Чаки, чиме је особа, којој је таква помоћ неопходна, обезбеђена за годину 
дана. Стојановић је нагласио да је ово још једна у низу акција, у којој СНС 
жели да покаже да је на располагању својим суграђанима и да их подсети 
да у невољи нису сами.
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окупљање 
чланица снс 
из целе србије

ноВи сАд
Учесници трибине: Народне посланице Марија Обрадовић и Александра 

Ђуровић, државна секретарка Стана Божовић, народна посланица Александра 
Томић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић, покрајинска посланица 

Стојанка Лекић и Миа Костић, председница Форума жена ГО СНС Нови Сад

Миа Костић

Народна посланица Јелена Мијатовић и 
Небојша Стојановић, председник Савета 

за избегла и расељена лица, уручују 
помоћ породици у Падинској Скели
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председника Српске напредне 
странке, Александра Вучића, 
и најавила оснивање кровне 
организације - централног 
Форума жена СНС, на првом 
наредном Главном одбору 
СНС.

Домаћица скупа, Миа Кос-
тић, истакла је да Форум жена 
ГО СНС Нови Сад посебан 
акценат ставља на здравље жена, женско предузетништво, 
борбу против насиља над женама, помоћ самохраним мајкама 
и хуманитарне активности. „Поносне смо на акцију „Погледај 
се и прогледај“, као и на изложбу фотографија поводом обеле-
жавања Међународног дана борбе против насиља над женама, 
затим на обележавање Међународног месеца борбе против 
рака дојке и организовање бесплатних прегледа и едукације о 
самопрегледима у МЗ Бегеч, Никола Тесла, Иво Андрић, Футог, 
Сремска Каменица и Петроварадин, које је држала координа-
торка превентивног центра Дома здравља, др Весна Имброњев. 
Организовале смо тематске трибине и дружења, обележавали 

важне датуме, обилазиле смо 
децу са улице у Свратишту у 
Новом Саду, обележиле смо 
школску славу Свети Сава 
са ђацима школе „Др Милан 
Петровић” за децу са посеб-
ним потребама...”, истакла је 
Миа Костић само део актив-
ности вредних Новосађанки.

Осим по великом броју ак-
ција, новосадски Форум жена посебан је и по томе што је веома 
заслужан за помагање у формирању форума жена у другим 
општинама и градовима, који се сада истичу по добрим акција-
ма и одличним резултатима. Са скупа је упућена порука да је 
потребно, и у наредној години, наставити са формирањем фо-
рума жена на свим нивоима, почев од локалног до републичког. 

Након званичног дела скупа, жене из целе Србије имале су 
прилику да се упознају, друже и размене искуства на нового-
дишњем коктелу, уз закуску коју су саме припремиле, и приго-
дне поклоне за сваку учесницу, који су, такође, дело њихових 
вредних руку.

јуГоиМпорт сдпр

Више од 17 милиона 
за поплављене

јп „југоимпорт сдпр“, у складу са 
трајним опредељењем да, као друштве-
но одговорно предузеће, финансијски 
или на други начин, помаже оне којима 
је помоћ неопходна, издвојило је сред-
ства како би се помогло угроженима у 
поплавама. уплаћено је 11 милиона ди-
нара на наменски рачун Влада рс за по-
моћ поплављеним подручјима. општи-
ни Земун донирали смо, у два наврата, 
јакне за поплављене, у износу од 99.000 
и 33.000 динара, а општини уб уплаће-
но је  пет милиона динара. Запослени 
радници „југоимпорт сдпр“ дали су 
сагласност да се од зараде издвоје соли-
дарне дневнице, као и плате директора 
и заменика директора (293.724,38), што 
заједно износи 1.138.763 динара. уку-
пан износ помоћи коју смо упутили уг-
роженима је 17.270.763 динара.



ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА

Бадњи дан свечано смо обележили у седишту 
српске напредне странке, традиционалним 
уношењем бадњака, уз посну трпезу 
и чесницу, у присуству свештеника 
и бројних гостију. ове године, 
част да унесу бадњак припала је 
потпредседницима Го снс, Братиславу 
Гашићу и игору Мировићу. 

Гашић је, том приликом, поручио да 
ће Влада у 2015. години наставити да се 
понаша одговорно и још вредније да ради. 

„србију можемо да спасемо само ако будемо 
више радили и не будемо празновали до 15. јануара, 

као сваке године. Влада је показала одговорност, да 
се брине о јавним финансијама и државној каси и 

довођењу инвеститора. први пут једна влада 
може да се похвали да је дошло до повећања 
броја радника у приватном сектору и 
смањења незапослености са 26 на 17 одсто. 
држава ће, у овој години, покушати да 
реши најважнија питања, као што су спас 

железаре, ФАп-а и хемијског комплекса. 
настојаћемо да се одговорно понашамо и 

још вредније да радимо, да бисмо довели још 
више инвеститора, јер ми држимо реч и свима смо 

озбиљан партнер”, истакао је Гашић.

прослава Бадњег дана у седишту снс


