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Драги пријатељи, 

Недавно сам одржао предавање у Лондонској 
школи економије „Поглед у будућност - Србија и 

Западни Балкан у ЕУ“, и студентима рекао да заједно 
морамо поново да изградимо наш регион, као место у 
коме влада слобода и напредује отворено друштво.

Али, за мене, највећи изазов у региону није поли-
тичког, већ економског карактера, зато што економске 
тешкоће бацају мрачну сенку на наша стремљења. Ми-
слим да политика више није тако важна, да економија 
дефинише будућност Западног Балкана.

И на томе смо почели да радимо. Србија је прва држа-
ва у региону која је спровела фискалну консолидацију, 
без икакве спољне интервенције, како би успешно 
превазишла финансијске тешкоће. Почели смо да 

спроводимо реформе на свим пољима, у Србији више неће бити недодирљивих који 
наносе шетету својој држави. И никога нећемо молити да нас прими у Европску унију, 
спровешћемо реформе како би смо заслужили чланство. 

После само седам месеци од формирања Владе, направљени су озбиљни помаци, 
донети су закони због којих нас данас хвале у свету - Закон о раду, Закон о приватиза-
цији, Закон о стечају, закон у којем смо одлазак у пензију подигли на вишу границу...

Резултати нашег рада су опипљиви, имамо израженију макроекономску стабилност 
и стабилнији курс, него икада у савременој политичкој историји. Девизне резерве су 
нам између 10 и 11 милијарди, по први пут имамо драматичан пад инфлације и по први 
пут немамо повећање броја незапослених, већ пад броја незапослених, и то не само по 
подацима Републичког завода за статистику, већ и по подацима Националне службе 
за запошљавање.

За ово кратко време, променило се и то да о проблемима говоримо отворено, да их 
ни од кога не скривамо, и да гледамо да их решимо. Могли смо и ми да причамо да је 
све дивно, и да ништа не радимо наредних годину или две, као што су радили наши 
претходници. Али, да ништа нисмо променили, стигли бисмо до банкротства почетком 
2017. или крајем 2016. године. 

Не, ми смо повлачили непопуларне, тешке потезе, јер желимо да оздравимо нашу 
земљу. Морали смо да поправимо оно што су урадили они пре нас, да исправимо зло-
чин према Србији, који је учињен неразумним и нерационалним подизањем пензија и 
плата у јавном сектору, само зарад гласова на изборима, јер народ ни због чега другог 
за одређене политичке партије није могао да гласа. 

Свестан сам тога да предузимам најнепопуларније мере у историји Србије. Те мере 
поздравили су многи, међу којима и мађарски премијер Виктор Орбан, Владимир Пу-
тин, Ангела Мекел... Сигуран сам да ће то урадити и наши грађани 2016. године. По-
требно нам је годину и по дана стрпљења, да штедимо да бисмо смањили разлику из-
међу оног што смо зарадили и онога што трошимо, да бисмо снизили дуг и повећали 
раст. Уз све мере које смо предузели и са најавама које имамо по питању „Железаре“ и 
„Петрохемије“, одговорно кажем да ћемо већ наредне године имати раст од  око 1,15 
одсто, а да ћемо у 2016. години моћи да рачунамо с највећим растом у Европи. 

И на крају, хоћу да вам кажем да се реформе предузимају јер је Србија важнија од свих 
политичких странака. Српска напредна странка не мора да буде владајућа странка 
после следећих избора, али Србија ће тада бити нормална, успешна и просперитетна 
земља.

Београд, октобар 2014.
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Председник Руске Федерације, Владимир 
Путин, боравио је 16. октобра у званичној 
посети Републици Србији. У Београд је 
долетео руским председничким авионом 
„Иљушин 96“, а на аеродрому су га доче-

кали председник Србије, Томислав Николић, министар 
унутрашњих послова, Небојша Стефановић, и други 
званичници.

На почетку посете, председници Николић и Путин 
одали су почаст борцима палим за ослобођење српске 
престонице на Гробљу ослободилаца Београда, и уписа-
ли се у спомен књигу, а затим су разговарали на затво-
реном делу састанка, након чега је председник Николић 
уручио председнику Путину Орден Србије на великој 
огрлици. 

И премијер Републике Србије, Александар Вучић, 

Србија иде ка ЕУ, и 
пријатељ је Русији

Председник Руске Федерације, Владимир Путин, боравио је у зва-
ничној посети Србији, сусрео се са председником Томиславом Ни-

колићем и премијером Александром Вучићем, и присуствовао војној 
паради, која је одржана поводом 70 година од ослобођења Београда

У ЖИЖИ 
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састао се са председником Путином, и том приликом 
нагласио да Русија никада није притискала Србију да 
одустане од своје одлуке да иде ка чланству у Европској 
унији.

 „Србија се налази на свом путу ка Европској унији, и 
од тог пута се не одустаје. Србија је захвална Руској Фе-
дерацији што поштује суверену одлуку Србије, и што је 
није притискала да одустане од своје одлуке“, рекао је 
премијер Александар Вучић, и истакао: 

„Србија ће имати значајну улогу у председавању 
ОЕБС-ом 2015. године, где не види само важну улогу са 
себе. Србија ће водити одговорну политику и показати 
да је у стању да чини и делује у правцу решавања про-
блема у свету. Србија је показала да је пријатељ Русији и 
у тешким тренуцима, није уводила санкције и неће уво-
дити, бар не ова Влада“. 

Председник српске Владе, у јавном делу разговора, 
замолио је председника Путина да дозволи бесцарински 
извоз „фијата 500 Л“ у Русију, што је он и прихватио. 

Премијер Вучић је нагласио и да је трговинска размена 
између Србије и Русије у сталном порасту, и да, у том 
смислу, види простор за напредак.

„Захваљујем се председнику Николићу и премијеру 
Вучићу на позиву да дођем у Србију, на обележавање 70 
година од ослобођења Београда. Разговори су прошли у 
конструктивној, радној атмосфери. И наши трговинско-еко-
номски односи се развијају веома добро”, рекао је председ-
ник Путин на конференцији за новинаре у Палати „Србија“. 

Он је истакао да Србија и Русија имају чврсте односе 
на политичком плану, и да се став Москве преме питању 
Косова неће мењати, а да Русија очекује конструктиван 
дијалог са ОЕБС, када Србија дође на чело те организа-
ције. Према његовим речима, косовско питање решава 
се у складу са Резолуцијом СБ УН 1244, Русија се тога 
држи и задржаће исти став у будућности. 

Током посете председника Путина Београду, потписан 
је пакет од девет докумената у области војно-техничке 
сарадње, енергетике и железнице.

Трећа посета 
Београду

У саставу руске делегације били су 
министар енергетике, Александар Новак, 
шеф „Гаспрома“, Алексеј Милер, шеф Фе-
дералне царинске службе, Андреј Беља-
нинов, министар за ванредне ситуације, 
Владимир Пучков, и шеф Федералне 
миграционе службе, Консантин Ромада-
новски.  Ово је трећа Путинова посета Бе-
ограду - 2001. године посетио је Србију 
као председник, а 2011. као премијер. 

Председник Руске Федера-
ције, Владимир Путин, рекао 
је да Русија не тргује својим 
пријатељствима и да се прин-
ципијелна подршка Србији о 
питању Косова не може проме-
нити.

„Намеравамо да подржавамо 
Србију. Русија не тргује својим 
пријатељствима. Русију, када 
је реч о Косову, занима прин-
ципијелан став, а он се базира 
не само на пријатељству, него 
и на међународном праву и 
правди. То је принципијелна 
позиција Русије која се не може 
променити. Имамо заједничку 
прошлост и уверен сам и надам 
се да ћемо имати и заједничку 
будућност“, рекао је председ-
ник Путин. 

Не тргујемо својим пријатељствима
ВлАдИМИР ПУТИН:

Предесдник Владимир Путин одаје почаст српској застави
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Председник Николић одликовао је руског шефа државе Орденом 
Републике Србије на великој огрлици за изузетне заслуге у раз-
вијању и учвршћивању мирољубиве сарадње и пријатељских од-
носа између Србије и Русије, а обраћајући му се на руском језику 
поручио је: „драги брате, Владимире, српски народ се поноси што 
ти носиш највиши српски орден“. 
„Прихватам ово одликовање као знак поштовања и љубави Србије 
према Русији и руском народу“, рекао је председник Путин, при-
мајући орден.
Орден Републике Србије установљен је 26. октобра 2009. године, 
Законом о одликовањима Републике Србије, а уведен 2010. и до-
дељује се председницима држава или влада за нарочите заслуге 
учињене за српску државу и народ. Огрлицу чини 19 делова, сти-
лизованих представа крста, немањићког орла и акантуса, симбола 
праведника у рају, што су детаљи преузети са средњовековних 
камених украса.

Орден Републике Србије на великој огрлици

ТОМИСлАВ НИКОлИћ:

Нераскидива веза братства
Председник Србије, Томислав Николић, рекао је на војној паради да је Ср-

бија иза себе оставила ратове, а да је историја Војске Србије историја одбрам-
бених ратова.

„данас Србија свој економски развој базира на слободном приступу руском 
тржишту и инвестицијама из Русије, а своју енергетску стабилност на руским 
енергентима, посебно на Јужном току, по коме ће нас једног дана наследници 
памтити, као што ми памтимо заједничке битке“, рекао је Николић.

Обраћајући се председнику Путину, Николић је рекао да је Србија не јед-
ном у својој историји осетила велику, јунаштвом и чојством овенчану руску 
помоћ, коју је Русија пружала не размишљајући о последицама по своју држа-
ву и народ. Он је истакао да су пре 70 година, раме уз раме, партизани и црве-
ноармејци ослобађали сваку улицу, сваку зграду у Београду, као и да зајед-
ничка слава историје Русије и Србије треба да остане трајна и нераскидива 
веза братства, пријатељства, које је одувек било, јесте и биће на понос нашим 
државама и народима, на добробит сваком добронамерном човеку света.

Србија се налази на свом путу ка Европској унији, и од тог пута се не одус-
таје. Захвални смо Руској Федерацији што поштује суверену одлуку Србије, 

и што је није притискала да одустане од своје одлуке. Србија је показала 
да је пријатељ Русији, и у тешким тренуцима није уводила санкције, и неће 

уводити, бар не ова Влада (премијер Александар Вучић)

Председник Николић уручује председнику Путину 
орден за изузетне заслуге у развијању 
и учвршћивању мирољубиве сарадње 

и пријатељских односа између Русије и Србије
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ВОЈСКА ЈЕ    ПОНОС 
С Р Б И Ј Е

Спектакл су увеличали пилоти 
руске летачке групе „Стрижи“, као 
и падобранци Војске Србије, који 
су извели падобрански десант код 
споменика „Вечна ватра“
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ВОЈСКА ЈЕ    ПОНОС 
С Р Б И Ј Е У Београду је 16. октобра, први пут после 29 

година, у присуству државног и војног врха, 
као и уваженог госта - председника Руске Фе-
дерације, Владимира Владимировича Путина, 
одржана војна парада „Корак победника”, 

поводом седам деценија од ослобођења главног града у 
Другом светском рату. 

Парада је одржана испред Палате „Србија“, на Булевару 

Николе Тесле, где је, уз тенкове, оклопне транспортере, 
авионе и хеликоптере, изведен дефиле јединица Војске 
Србије, док су на Дунаву дефиловали бродови и чамци 
Речне флотиле.

Спектакл су увеличали пилоти руске летачке групе 
„Стрижи“, као и падобранци Војске Србије, који су извели 
падобрански десант код споменика „Вечна ватра“. 

Параду су организовали Министарство одбране и Војска 
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Србије, на основу одлуке председника Републике, а ко-
мандант је био, по наређењу министра одбране Братисла-
ва Гашића, начелник Генералштаба Војске Србије генерал 
Љубиша Диковић. 

На паради је било ангажовано више од 300 различитих 
покретних средстава наоружања и војне опреме - моторна 
и борбена возила, тенкови, артиљеријска оружја, оружје 
за подршку Копненој војсци, противоклопна средства, 
средства специјалне намене за електронска извиђања, 
авиони, хеликоптери... 

Церемонија је почела почасном артиљеријском паљбом, 
а у дефилеу су учествовали пешадијски, моторизовани и 
ваздухопловни ешалони, док су бродови Речне флотиле 
дефиловали Дунавом, на потезу од Калемегдана до Гар-
доша у Земуну. 

Грађани су, у саставу пешадијског ешалона, могли да 
виде десет подешалона из јединица Копнене војске, Ко-
манде за обуку, Гарде Војске Србије, Специјалне бригаде 
и Војне академије. 

Посетиоцима су приказане и заставе јединица које су 

На паради је било ангажовано више од 300 различи-
тих покретних средстава наоружања и војне опреме 
- моторна и борбена возила, тенкови, артиљеријска 
оружја, оружје за подршку Копненој војсци, проти-
воклопна средства, средства специјалне намене за 
електронска извиђања, авиони, хеликоптери...

На основу одлуке председника Републике Србије, 
командант параде био је начелник Генералштаба 
Војске Србије, генерал Љубиша диковић

У саставу ваздухопловног ешалона било је 25 ле-
телица Војске Србије - хеликоптери типа „Газела“, 
„М-8“ и „М-17“, ловачко бомбардерска авијација 
- авиони „Миг 21“ и „Миг 29“, као и авиони „Орао“, 
„Галеб“ и транспортни авион „Ан 26“
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На паради је представљен и самоходни вишецевни лансер ракета „Огањ“, топ хаубица „Нора“, тенкови 
„М-84“, ракетни системи „Нева“ и „Куб“ и противавионски топови „Бофорс“

учествовале у ослобођењу Београда у Другом светском 
рату, пуковске заставе из Првог светског рата и актуелне 
заставе јединица Војске Србије. 

Моторизовани ешалон састојао се од 14 подешалона 
борбених система, и војних и борбених возила - тенкова, 
возила специјалне намене за извиђање и за везу, артиље-
ријских оруђа... 

У саставу ваздухопловног ешалона било је 25 летелица 
Војске Србије - хеликоптери типа „Газела“, „М-8“ и „М-17“, 
ловачко бомбардерска авијација - авиони „Миг 21“ и „Миг 

29“, као и авиони „Орао“, „Галеб“ и транспортни авион 
„Ан 26“. 

Ешалон Речне флотиле чинило је 14 бродова, десантно 
јуришни чамци, миноловци, брод посебне намене „Коза-
ра“, патролни чамци и речни брод посебне намене „36 
Шабац“. 

На паради је представљен и самоходни вишецевни лан-
сер ракета „Огањ“, топ хаубица „Нора“, тенкови „М-84“, 
ракетни системи „Нева“ и „Куб“ и противавионски топови 
„Бофорс“.
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Моторизовани ешалон састојао се од 14 подешалона борбених система, и војних 
и борбених возила - тенкова, возила специјалне намене за извиђање и за везу, ар-

тиљеријских оруђа...

Бродови Речне флотиле дефиловали 
су дунавом, на потезу од Калемегдана 
до Гардоша у Земуну

Ешалон Речне флотиле чинило је 14 бродова, десантно јуришни 
чамци, миноловци, брод посебне намене „Козара“, патролни 
чамци и речни брод посебне намене „36 Шабац“. 
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ИНТЕРВЈУ

На војној паради, поводом 70 година од ослобођења 
Београда у Другом светском рату и 100 година од 
почетка Првог светског рата, учествовало је око 

4.500 припадника Министарства одбране и Војске Србије. 
У свечаном дефилеу учествовали су припадници оба вида и 
сви родови Војске Србије, распоређени у пешадијски, мото-
ризовани и ваздухопловни ешалон, као и ешалон бродова 
Речне флотиле, каже министар одбране, Братислав Гашић. 
Према његовим речима, припреме за овакве догађаје трају 
од три до пет месеци, али је наша војска параду припрема-

ла укупно 21 дан, захваљујући припадницима који су свако-
дневно и напорно радили. - А да је њихов труд уродио пло-
дом, видели смо сви 16. октобра. Они су наш понос – каже 
министар Гашић за „СНС Информатор“.

Шта је ново од наоружања  представљено на војној 
паради?
- Приказали смо средства и технику коју поседујемо, као 

и средства и војну опрему која ће бити уведена у опера-
тивну употребу Војске Србије - борбено оклопно возило 
„бов м-11“, самоходна топ - хаубица 155мм „нора б52“, ло-
гистичко возило артиљеријског оруђа 155 мм „нора б52“, 
самоходна  хаубица 122 мм „соко“, вишенаменско оклопно 
возило „лазар 1“, вишенаменско оклопно возило „лазар 2“ 

и тактичка беспилотна летелица средњег долета „пегаз“. 
Шта војно-технички споразум, који сте потписали са 
руском страном, доноси Војсци Србије?
- Потписан је војно-технички споразум који представља 

основ за сваку наредну сарадњу са Москвом. Србија, као 
самостална држава, до сада није имала уговор са Русијом. 
Тај споразум је основ како би се даље кренуло у прегово-
ре око опреме, и  кровни уговор за почетак било каквих 
даљих разговора. И до сада је постојала интензивна војна 
сарадња, међутим, она ће сада бити проширена на војно-

образовну, војномедицинску и војноте-
хничку сарадњу. 
Каква је била сарадња са руским пи-
лотима акро групе „Стрижи“?

- Велика нам је част и задовољство што 
су нашу војну параду још атрактивнијом 
учинили руски пилоти акро групе „Стри-
жи“. Истакао бих да су они српским не-
бом летели захваљујући премијеру Алек-
сандру Вучићу, који је, током разговора 
са руским председником Владимиром 
Путином, то договорио. Иначе, пилоти 
акро групе „Стрижи“ већ су били гости 
нашег ваздухопловства на арео митингу, 
који је, поводом 100 - годишњице срп-
ског ваздухопловства, одржан 2012. го-
дине на аеродрому Батајница. 
Какав је Ваш лични утисак? да ли сте 
поносни што се парада одржала, по-
сле више деценија, у време док сте 

Ви министар одбране?
- Сигуран сам да смо на паради сви били поносни. Још 

једном смо показали народу да нема разлога за бригу, 
јер их чува јака војска. Приказали смо способност Војске 
Србије за извршавање задатака из све три мисије које су 
јој поверене, а то су одбрана земље, учешће у мултина-
ционалним операцијама и пружање помоћи становништву 
у ванредним ситуацијама. Ово је била година у којој су 
наши грађани били изложени поплавама, у којима су били 
угрожени њихови животи и имовина. Припадници Војске 
Србије даноноћно су помагали и даље помажу угрожени-
ма, и ово је била прилика да се нашим грађанима прика-
жемо у пуном сјају, у знак захвалности за поверење које 
нам указују.

Јака војска чува Србију
БРАТИСлАВ ГАШИћ, министар одбране

Акро група „Стрижи“летела је 
српским небом захваљујући премијеру 
Александру Вучићу, који је то догово-
рио са руским председником Путином

Свечано потписивање Војно-техничког споразума између Србије и Русије
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Јадранка Јоскимовић, министар без портфеља задужен за ев-
роинтеграције, у претходном периоду имала је читав низ су-
срета и важних разговора широм Европе. Недавно се вратила 

из званичне посете Аустрији, где је разговарала са шефом аус-
тријске дипломатије и учествовала у трибини посвећеној пред-
ностима ЕУ. На питање како Аустрија конкретно може да нам по-
могне на путу ка ЕУ и које су главне предности чланства у Унији, 
министарка Јоксимовић за „СНС Информатор“ овако одговара:

- Аустрија је један од најпоузданијих заговорника проширења 
ЕУ, посебно на земље западног Балкана. Добар је и поуздан парт-
нер Србије, који снажно подржава наш пут у ЕУ и отварање пог-
лавља до краја године. Наравно да ми радимо све што је до нас, 
али никако не можемо да занемаримо подршку коју имамо од 
наших партнера у Европи, а Аустрија је један од најзначајнијих 
партнера Србије на њеном европском путу. Посета представља 
наставак изванредне сарадње коју имамо са том државом. Ми-
нистар спољних послова, Себастијан Курц, изузетно је посвећен 
интеграцији земаља Западног Балкана. Сусрела сам се и са дру-
гим председником аустријског парламента, господином Копфом. 
На свим нивоима имамо добру сарадњу са Аустријом. Истакла 
бих и да сам се, у својству интернационалног секретара СНС, 
срела и са генералним секретаром Аустријске народне партије, 

и посетила њихову страначку политичку академију. Важна нам је 
њихова подршка за аплицирање за чланство у ЕПП групацији. 

У јавности се чују оцене да Србија до 2020. године може 
да буде спремна за приступање ЕУ. На којим пољима мора 
највише да се ради? 
- Овај термин није у супротности са нашим плановима, с об-

зиром на то да смо као приоритете Владе поставили да Србија 
до краја 2018. године усклади своје законодавство са европским 
и да до 2020. године будемо спремни за чланство. Циљ нам је 
да урадимо све што је добро за наше друштво. Желимо да бу-
демо функционални члан ЕУ. Економске реформе, борба против 
корупције и организованог криминала, реформа правосуђа, која 
ће значити ефикаснију и бржу доступност правде, стварање ам-
бијента за нове стране инвестиције – неки су од приоритета.

да ли очекујете да до краја године буде отворено Погла-
вље 32, које се тиче финансијске контроле јавних средства? 
Како се то ради и шта то конкретно значи за државу? 
- Србија жели да почне преговоре поглављима која су нам зна-

чајна за реформе које спроводимо у земљи. Реално је да Србија до 
краја године отвори Поглавље 32, које се односи на финансијс-
ку контролу буџетских средстава. За нас је ово поглавље веома 
важно јер желимо контролу у трошењу средстава, како грађана 

ЕВРОПА позитивно 
оцењује реформе 
у СРБИЈИ

Немачка подржава реформе у Србији
Министарка Јадранка Јоксимовић, средином октобра, боравила је у 

званичној посети Берлину, током које је, разговарајући са представницима 
извршне и законодавне власти, добила потврду да је за Немачку неспоран 
европски пут Србије, и да подржава наш реформски процес. 

„Разговори у Берлину били су и изнад мојих очекивања. Оно што је за нас 
најважније, изнета је одлучност Немачке да настави са својом подршком 
и интересом за Западни Балкан, и посебно за Србију. Немачка подржава 
кључне реформе у нашем друштву, које би требало да помогну, пре свега, 
нашим грађанима да живе боље. Разговори су били добри, и сигурна сам да је 
за Немачку неспоран европски пут Србије“,  истакла је министарка.

Она се, током посете, састала са новим известиоцем Европског 
парламента за Србију, дејвидом Мекалистером, државним министром за 
ЕУ у Министарству спољних послова Немачке, Михаелом Ротом, замеником 
шефа Посланичке групе владајуће СдУ/ЦСУ задуженог за спољну политику, 
одбрану и безбедност, Андреасом Шокенхофом. Јоксимовић је, такође, 
имала и састанак у Уреду немачке канцеларке Ангеле Меркел. Министарка 
Јоксимовић је, такође, предводила делегацију Владе, у којој су били директор 
канцеларије за КиМ, Марко Ђурић, и шеф преговарачког  тима Србије, Тања 
Мишчевић, која је у Бундестагу разговарала са члановима Парламентарне 
групе „Немачка-југоисточна Европа“, Одбора за ЕУ, као члановима групе за 
Западни Балкан ЦдУ/ЦСУ.

Министарка Јоксимовић са Михаелом 
Ротом, немачким министром за ЕУ



СНС ИНФОРМАТОР 20/2014  |  13

- Имала сам прилике и да присуствујем рад-
ној вечери, коју је приредио министар фи-
нансија, Џорџ Озборн, за бизнис заједницу, 
и врло је корисно чути како је, у последње 
четири године, у приватном сектору отворе-
но око два милиона нових радних места. То 
морамо да учимо

Србије, тако и средства која добијамо од ЕУ. Изнад свега желимо 
да остваримо највиши могући степен буџетске дисциплине јер се 
ради о новцу свих нас, грађана Србије, такође контрола трошења 
буџетских средстава je саставни део борбе против корупције, па 
се добро наслања на Поглавље 23. Преговарачка позиција за 32 
је завршена и сматрам да смо понудили добру аргументацију за 
што раније отварање овог поглавља. Да ли ће се то дестити, то 
зависи од одлуке свих држава чланица. Да појасним – поступак 
сазивања Међувладине конференције, на којој се отвара одређе-
но поглавље, захтева једногласну одлуку свих 28 држава члани-
ца. Верујем да ће ЕУ и њене државе чланице препознати напоре 
које је Србија уложила у процес европских интеграција и спро-
вођење свеобухватних реформи. Када је у питању чланство, ре-
ално је да се ЕУ окреће економским критеријумима, извлачећи 
поуке из прошлости. 

Имали сте прилике да се сретнете са дејвидом лидинг-
тоном, министром за ЕУ Велике Британије, као и да при-
суствујете пријемима које су приредили министар финан-
сија Џорџ Озборн и министар спољних послова Филип Ха-
монд, као и са британским привредницима. Како званични 
лондон оцењује реформске мере које се спроводе у Србији 
и да ли су представници британског капитала заинтересо-
вани за улагање у нашу земљу?
- Одлучност премијера и Владе да се спроведу реформе, које 

нису популарне, али које ће свакако у средњем року побољшати 
живот грађана, оцењене су позитивно. Министар Лидингтон је 
у разговору посебно нагласио значај мера фискалне консолида-
ције и буџетске дисциплине, с обзиром да се и у Великој Брита-
нији тренутно припремају озбиљне економске мере. Те мере су 
уједно и представљене, на годишњој конвенцији владајуће Кон-
зервативне странке. Имала сам прилике и да присуствујем рад-
ној вечери, коју је приредио министар финансија, Џорџ Озборн, 
за бизнис заједницу, и врло је корисно чути како је у последње 

четири године у приватном сектору отворено око два милиона 
нових радних места. То морамо да учимо. Све пословне људе 
занима какав је правни амбијент за њихов капитал, и које то сти-
мулативне мере можемо да понудимо. Зато је статус кандидата 
важан, јер даје један виши ниво сигурности за заинтересоване 
инвеститоре.

Колико Ваше ангажовање доприноси стварању боље сли-
ке Србије у свету и привлачењу страних инвестиција? 
- За Србију је важно да спољнополитичка активност буде 

интензивна и да Србија гради своје позиције у Европи и свету. 
Важно је презентовати аргументацију Србије на њеном ЕУ путу, 
али и представити политичке и економске околности у нашој 
земљи и кораке које предузимамо у реформском процесу. По-
готово, у овом тренутку, када постајемо они који нуде решења, 
који предлажу, који не чекају да се ствари дешавају, а ми само 
да реагујемо. Процес приступања Србије ЕУ, има веома важан 
утицај на цео реформски процес у земљи и његово спровођење 
одразиће се и на побољшање амбијента за пословање и инвести-
рање. Приступни преговори, са једне стране, осигуравају струк-
турне капацитете Србије на пољу економског раста, а са друге 
стране стабилност инвестиција. Приближавање стандардима ЕУ, 
пре свега, обезбеђује економску транспарентност, на коју се да-
нас, када је економија у питању, гледа као на кључни критеријум  
где уложити своје инвестиције. Економске мере Владе, које ће 
бити спроведене, дају, такође, и конкурентну страну српској 
економији, када је у питању регион Западног Балкана.

- Влада је поставила циљ да Србија до 
краја 2018. усклади своје законодавство 
са европским и да до 2020. будемо спрем-
ни за чланство. Желимо да будемо функ-
ционални члан ЕУ, а приоритети су еко-
номске реформе, борба против корупције 
и организованог криминала, реформа пра-
восуђа, која ће значити ефикаснију и бржу 
доступност правде, стварање амбијента за 
нове стране инвестиције...

Јадранка Јоскимовић, 
министар без портфеља задужен 
за евроинтеграције

Састанак са британским министром за ЕУ, 
Дејвидом Лидингтоном



14  |  СНС ИНФОРМАТОР 20/2014

СНС ПАНОРАМА

1. лОЗНИЦА
Посета дому „Вера Благојевић“
Представници коалиције СНС и СДПС 

обишли су Дом „Вера Благојевић“ у Бањи 
Ковиљачи, где су деци са посебним пот-
ребама уручили поклон пакете. Председ-
ник Савета за популацију, бригу о деци 
и социјалним питањима ГО СНС, Мара 
Обадић, истакла је да се планира још 
сличних акција. Чланови ГО СНС Лозни-
ца и народни посланици др Јездимир Ву-
четић и проф. Велинка Тошић посетили 
су село Јошеву, где су поделили помоћ 
најугроженијим породицама. Председник 
МЗ Јошева, Пантелија Петровић, један је 
од иницијатора подизања споменика ру-
ском цару Николају Другом, а планира и 
отварање сиротишта у родном селу. По-
сланици су са мештанима разговарали и о 
могућностима органске производње.

2. НОВИ БЕчЕЈ
Састанак са студентима
СО Нови Бечеј изабрала је новог пред-

седника из редова СНС, Мирјана Јакшића, 
након оставке народног посланика Саше 
Максимовића. Одржан је састанак Акти-
ва жена, коме је присуствовала Стојанка 
Лекић, покрајинска посланица и предста-
вница Одбора за равноправност полова 
Скупштине АП Војводине. На састанку 
ОО представили су се координатори СНС 
за Средњобанатски округ, Душан Адамо-
вић и Милош Срећковић. Општина је ре-
ализовала пројекат уградње регулатора у 
систем водоснабдевања, који штеди и до 
50 одсто енергије, а  одобрен је и пројекат 
за унапређење институционалних и упра-
вљачких капацитата - инсталација модер-
ног информационог система и набавка 
таблет рачунара.  Општина је организо-
вала први у низу састанака студената са 
представницима локалне самоуправе. 

3. ПАНчЕВО
Ускоро Индустријска зона „Север“
Град Панчево један је од 20 градова у 

Србији који је добио теренско возило, 
у оквиру пројекта подршке инклузији 
Рома, који финансира ЕУ и спроводи Ми-
сија ОЕБС, у сарадњи са Канцеларијом за 
људска и мањинска права. Сузана Јовано-
вић, чланица Градског већа за рад, запо-
шљавање и социјалну политику, сваког 
четвртка прима грађане. Како бисмо при-
вукли инвеститоре у Северну индустријс-

ку зону, поставили смо трафостаницу по-
ред црпне станице „Водовода” и чекамо 
сагласност „Путева Србије” за изградњу 
приступног пута. Према обећању градо-
начелника, Павла Раданова, Индустријска 
зона „Север” биће спремна за инвестито-
ре до краја године, или у првом кварталу 
2015. Покрајински посланик СНС, Јован 
Лазаров, на конференцији за новинаре, 
оценио је да је Декларација о потреби из-
мене Устава Србије покушај демократа да 
купе време, како би остали на власти до 
2016. године.

4. КУчЕВО
Изузетна туристичка 
дестинација Европе
На инсистирање Општине Кучево, ЈП 

„Србијаводе“ очистило је и проширило 
корито реке Пек, на критичном делу испод 
Јелене стене. Реновиране су просторије и 
двориште у О.Ш. „Слободан Јовић“ у Во-
луји, и у подручним одељењима у Дубоки 
и Раденки, уз финансијску помоћ локалне 
самоуправе. Општина је упутила помоћ 
најугроженијима у МЗ Бољетин, а средства 
су прикупили локална самоуправа и грађа-
ни. У Дому здравља извршена је рациона-
лизација и прерасподела радног времена. У 
оквиру општинског Одељења за пољопри-
вреду, наставља се са давањем стручне 
помоћи пољопривредницима. Уз помоћ 
локалне самоуправе, Канцеларије за вере 
Владе РС и добровољних прилога верника, 
постављен је бакарни кров на храму Свете 
Петке Параскеве у Волуји. Уређено је више 
од 20 километара некатегорисаних локал-
них путева. У Шевици је почела изградња 
водовода и уређење просторија Дома кул-
туре и Месне канцеларије. Општина Куче-
во проглашена је за изузетну туристичку 
дестинацију Европе, након конкурса ТОС, 
у оквиру програма ЕК.

5. НОВА ВАРОШ
Подршка приватном сектору
Општина је определила око 15 милиона 

динара за субвенционисање послодаваца 
који отварају нова радна места. Износ од 
по 300.000 динара, по новозапосленом 
раднику, до сада је добило 25 послода-
ваца, чиме је омогућено запошљавање 
80 Нововарошана, а до краја програма 
биће запослено још 20-ак суграђана. На 
финансијску подршку од 9,3 милиона 
динара, ове и наредне године, моћи ће 

да рачуна и текстилно предузеће „Сана-
текс“ из Сјенице, најуспешнији извозник 
у Златиборском округу. Власник фабрике, 
Санел Нишић, планира да отвори погон и 
у Новој Вароши, где би се запослило још 
50-ак радника, и похваљује спремност 
општинског руководства да подржи при-
ватни сектор.

6. СТАРА ПАЗОВА
Ускоро градња дистрибутивног 
центра „лидла“
Руководство пазовачких напредњака 

одржало је конференцију за медије и из-
нело резултате после две године од пре-
узимања одговорности у локалној самоу-
прави. Председник ОО СНС и председник 
Општине, Ђорђе Радиновић, нагласио је 
да је наслеђено много проблема, а наро-
чито непостојање техничких предуслова 
за реализацију пројеката, што је одбијало 
инвеститоре. Истакнуто је да су, за две 
године, дошле бројне компаније и да је от-
ворено 2.149 радних места. Најављене су 
активности и трибине ОО СНС Стара Па-
зова, како би се привукле нове инвестиције 
и реализовали витални инфраструктурни 
пројекти. Нашем одбору придружили су се 
угледни грађани, годинама активни у поли-
тичком животу: Милош Грковић, Владимир 
Керкез, Зора Љепоја, Жељко Шолаја... Уго-
вором о куповини грађевинског земљишта, 
објављен је скори почетак градње дистри-
бутивног центра компаније „Лидл“.

7. ПИРОТ
План даљег развоја Општине
Димитрије Видановић, шеф Одборнич-

ке групе СНС у СО Пирот, представио је, 
на Дан ослобођења града у Другом свет-
ском рату, план даљег развоја Општине, 
на којем су радили чланови Странке и не-
страначке личности. „Локална власт није 
спремна да решава проблеме грађана и не 
чини ништа у правцу развоја привреде и 
економије. На првом месту сваког одго-
ворног вршиоца власти мора бити запо-
шљавање Пироћанаца и отварање нових 
предузећа, уз помоћ општинског буџет-
ског фонда за развој привреде, за који се 
залажемо да буде формиран“, поручио је 
Видановић.

8. УБ
Кинези граде Парк пријатељства
Влада Јапана донирала је помоћ убском 

вртићу од 53.870 евра. Један од најло-

Најуспешнији извозник у Златиборском округу: 
Погон „Санатекса“ у Новој Вароши

Стара ПазоваПирот
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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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шијих путева у Општини, путни правац ка 
Трлићу, биће пресвучен новим асфалтом. 
Предузеће „Агропласт“ из Ваљева поче-
ло је изградњу фабрике за производњу 
најлон и пластичних производа. Кинески 
партнери поклониће Општини Парк 
пријатељства, који ће одисати симболи-
ком 60-годишњице дипломатских односа 
Београда и Пекинга. Политичко-привред-
на делегација Општине Источни Стари 
Град из Републике Српске, на челу са на-
челником Бојом Гашановићем, боравила 
је у дводневној посети Убу. Отворени су 
радови на петљи у Стубленици. Почело је 
допремање сировог угља за чланове Уд-
ружења пензионера. Тамнавски пољопри-
вредници добили су помоћ УСАИД: 
власници пољопривредних газдинстава 
и малих радњи 750 и 1.500 долара, а 74 
породице примиле су по 330 долара. Кроз 
програм ЕУ за пружање помоћи попла-
вљеним подручјима, биће обновљено 30 
објеката. Организација за пољопривреду 
и храну УН допремила је 33 тоне сточне 
хране. „Каритас“ наставља са пружањем 
помоћи поплављенима. Локална самоу-
права, на челу са председником Дарком 
Глишићем, првог школског дана, скром-
ним поклонима обрадовала је све прваке. 
Предшколска установа Уб почела је са 
радом 1. септембра, а отварању су при-
суствовали представници Фондације „Ана 
и Владе Дивац“, министар Вања Удовичић 
и представници „Еуробанке“.

9. РАчА
Обилазак МО
Повереници ОО СНС Рача почели су 

обилазак месних одбора, да би се упозна-
ли са проблемима чланова Странке и ста-
новништва и извршили припреме за име-
новање повереника МО.

10. ШАБАЦ
Нови координатори
Повереништво ГО СНС Шабац одржа-

ло је састанак на ком су повереници мес-
них одбора, одборници и чланови СНС 
упознали нове координаторе за Мачван-
ски округ. Повереници ГО присуствова-
ли су свечаности обележавања Битке на 
Мачковом камену. Просторије нашег ГО 
свакодневно су отворене за грађане.

11. АлЕКСАНдРОВАЦ
Флајери током Жупске бербе
Током пијачног дана у Александровцу, 

организовали смо штанд на градском тргу, 
делили „СНС Информатор“ и разговарали 
са грађанима. Наредне недеље смо, поред 
поделе страначке новине, грађане послу-
жили бомбонама. Током 51. Жупске бер-
бе, ОО СНС имао је мноштво активности, 
а угостили смо и представнике околних 
локалних самоуправа. Савет за интернет, 
уз помоћ Савета за омладину, креирао је 
и поделио неколико хиљада флајера, у 
којима смо посетиоцима Бербе пожеле-
ли добродошлицу, а возачима скренули 
пажњу на безбедност у саобраћају. На 
44. рођендан „Електросрбије“, свечано 
је пуштена у рад ТС110/35/10 КВ „Алек-
сандровац“, а догађају су присуствовали 
министар Гашић, заменик директора ЕПС 

Животије Јовановић, директори привред-
них друштава ЕПС, представници локалне 
самоуправе...

12. БУЈАНОВАЦ
Педесетак нових чланова
Повереништво ОО СНС Бујановац одр-

жало је два састанка и именовало десет 
повереника месних одбора. Учланили смо 
у Странку педесетак чланова и руковод-
ство удружења „Апостоли Петар и Пав-
ле“, који су на локалним изборима 2012.  
учествовали на изборној листи ДС-СПС.

13. ИНЂИЈА
Формирање страначких савета
Привели смо крају акцију поделе воде из 

донације, током које смо имали опструк-
цију председнице Црвеног крста Инђија. 
Поставили смо вршиоце дужности у још 
два месна одбора, а до половине октобра 
планирамо да комплетирамо све МО. Рад 
на терену не престаје, контролишу се и 
проверавају спискови чланства, а поче-
ли смо и са формирањем савета. Постоји 

велико интересовање интелектуалаца за 
учлањење и рад у Странци. Имали смо са-
станак са координаторима за Сремски ок-
руг. Радимо на уређењу нових страначких 
просторија.

14. ВАРВАРИН
Народне посланице разговарају 
са грађанима
На Малу Госпојину, ОО СНС Варварин 

организовао је штанд, разговарали смо са 
грађанима, делили „СНС Информатор“, 
а пролазници су могли своје проблеме 
да изнесу др Виолети Лутовац, народној 
посланици из Варварина, и Милени Турк, 
народној посланици из Трстеника. Из 
разговора са грађанима јасно се види да 
недостају радна места, и зато ће приори-
тетни задатак, у наредном периоду, бити 
обезбеђивање више посла.

15. ЗАЈЕчАР 
Највеће градилиште у Србији
Амбасадор Швајцарске, Жан-Данијел 

Рух, у Зајечару се сусрео са градоначел-
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ником, Велимиром Огњеновићем, који га 
је упознао са потенцијалима града и на-
порима за довођење инвеститора. Зајечар 
је посетио и амбасадор Израела, Јосеф 
Леви. „Са 14 милиона евра уложених у 
инфраструктуру ове године, Зајечар је 
највеће градилиште у Србији. Очекујемо 
да и наредне године обезбедимо најмање 
800 милиона динара за инфраструктурне 
пројекте“, рекао је председник СГ Зајеча-
ра, Саша Мирковић. Град добија велелеп-
ни трг, бициклистичку стазу, реконстру-
ишу се улице и мостови, поставља нова 
лед расвета. Свечаност обележавања 
Дана града одржана је у Позоришту „Зо-
ран Радмиловић“, а министарка Зорана 
Михајловић проглашена је за почасног 
грађанина у 2014. Министарка је пружи-
ла помоћ граду у прошлој грејној сезони, 
а сада се, захваљујући њеном залагању, у 
Зајечару обнавља путна инфраструктура. 
Одборници СГ донели су одлуку о покре-
тању сарадње са немачком компанијом „JP 
WEBER“, која је једна од водећих на пољу 
логистике и саветовања потенцијалних 
привредних улагача. Успостављена је са-
радња и између Града Зајечара и Општине 
Вишеград, у области културе и привреде.

16. КњАЖЕВАЦ
Од темеља градимо нови ОО
ОО СНС Књажевац обишао је пред-

седник ИО СНС, Радомир Николић, са 
члановима ИО и координаторима, Не-
мањом Јоксимовићем и Душаном Петко-
вићем. На скупу, коме је присуствовало 
више од 70 чланова Странке, Николић 
нас је упознао са најважнијим задацима 
у наредном периоду. Након распуштања 
ОО и именовања мр Миодрага Ивковића 
за повереника, приступило се активнос-
тима везаним за именовање повереника 
МО. Претходни период карактерисала је 
огромна заинтересованост чланова СНС 
за активности Одборничке групе и фор-
мирање новог ОО. 

17. ТРСТЕНИК
Ранчеви и школски прибор
И ове године, Форум жена и Форум 

младих, уз огромну подршку ОО СНС 
Трстеник, поделио је деци, којој је помоћ 
неопходна, ранчеве и школски прибор за 
успешан почетак школске године. Без об-
зира на скромну помоћ, деца су била јако 
задовољна, а ми ћемо се потрудити да и 
следеће године организујемо акцију.

18. СЕчАњ
Формирање Уније жена
У Сечњу је, крајем септембра, одржан 

састанак са циљем формирања Уније 
жена ОО СНС. Покрајинска посланица, 
председница Женске парламентарне мре-
же, Стојанка Лекић, упознала је присутне 
чланице СНС са циљевима и програмом 
Уније жена. За координатора за Општину 
Сечањ изабрана је Миомира Милошевић. 
На састанку Комисије за родну равноп-
равност, којом је председавала посланица 
у републичкој Скупштини и председница 
комисије, Биљана Савовић, формирана је 
Женска парламентарна мрежа, а присту-
пиле су јој одборнице локалног парламен-
та из свих странака.

19. ВЕлИКА ПлАНА
Нова учлањења
У Великој Плани одржана је 34. изложба 

сименталских крава. У библиотеци „Радоје 
Домановић“ одржана је промоција књиге 
„Србија у Великом рату 1914-1918“,  на 
којој су говорили академик проф. др Љу-
бодраг Димић и сарадник Балканолошког 
института САНУ, др Љубодраг П. Ристић. 
Током септембра, у наш Општински одбор 
учлањено је више од 200 нових чланова, 
тако да нас је сада више од 3000.

20. ВРАњЕ
Помоћ за породицу Станковић
Активисти Савета за популацију, бригу 

о деци и социјална питања помогли су по-
родици Добривоја Станковића у селу Ба-
релић. Уручене су им неопходне животне 
намирнице, а нису изостали ни гардероба, 
хемијска средства... Захваљујући овом Са-
вету и повереници Данијели  Милосавље-
вић, поново су код надлежних институција 
остварена и права за малолетну А.С . на ос-
нову којих ће примати надокнаду за туђу 
негу. Реч је о четворочланиј породици која 
живи у тешким  условима, практично неху-
маним, у кући без струје и воде, са укупно 
3.000 динара месечно, колико износи де-
чији додатак, у селу удаљеном двадесетак 
километара од Врања.    

21. ЖИТИШТЕ
Спортски дан и разговор 
са грађанима
Повереници ОО СНС Житиште, Ђорђе 

Жужа и Филип Нинковић, именовали су 
поверенике за 11 месних одбора, и у свим 
МО одржани су састанци којима су при-

суствовали и повереници ОО Житиште. 
Организован је „Спортски дан СНС“, то-
ком којег се такмичило  осам екипа мес-
них одбора у малом фудбалу, а дружење 
је настављено уз пасуљ, који су припре-
мили домаћини из МО СНС Торак. Поделу 
„СНС Информатора“ и разговор са грађа-
нима искористили смо да чујемо сугестије 
и идеје како бисмо унапредили свој рад у 
корист грађана.

22. ВРБАС
Нова спортска хала
У Бачком Добром Пољу изграђена је 

нова спортска хала, а ученици О.Ш. „Вук 
Караџић“ и сви житељи овог места, после 
много година, добили су место за рекре-
ацију. Председник Општине Врбас, др 
Братислав Кажић, захвалио се свима који 
су допринели да се реализује овај значај-
ни пројекат.

23. ћИћЕВАЦ
Неправилности на 
изборима за савете МЗ
У оквиру припрема за избор савета МЗ, 

одржани су састанци МО Појате и МО Лу-
чина. У Појату је одржана трибина на којој 
се говорило о програму наше Странке и 
проблемима грађана овог места, а јавни 
скуп је одржан и у Плочнику. Израђени су 
флајери за изборе са именима и редним 
бројевима наших кандидата. Избори за 
Савет МЗ Лучина и МЗ Плочник одржани 
су 21. септембра, а проблеми су настали 
одмах по отварању, јер није било извода 
из бирачког списка, тако да су гласачи 
уписивани на обичним листовима хартије. 
У Лучини се у Бирачком одбору нашло 
лице које није имало решење за то место. 
Бирачи нису, како прописује Статут МЗ, 
обавештени о одржавању избора за Саа-
вет МЗ. Због свега овога поднели смо при-
говор на поступак спровођења избора за 
Савет МЗ Лучина. Одржали смо састанак 
МО Појате и договорили се да нећемо до-
зволити одржавање избора у овом месту, 
док се не испуне сви законски услови. 
Уручили смо пакет помоћи самохраној 
мајци, Ивани Рајић, из Сталаћа.

24. БлАЦЕ
Бесплатне саднице воћа
Поводом 90 дана општинске власти у 

Блацу, одржали смо конференцију за ме-
дије на којој смо говорили о раду локалне 
самоуправе, стању општинског буџета, за-
теченим приликама и предузетим кораци-

Зајечар

Блаце ВрањеТрстеник
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Председник Србије, 
Томислав Николић, 
дочекао је председ-
ника Руске Федера-
ције, Владимира Вла-
димировича Путина, 
на аеродрому „Нико-
ла Тесла”, а затим га 
је, уз највише држав-
не почасти, угостио 
у Палати „Србија“. 
Председник Николић 
поручио је, у разгово-
ру са председником 
Путином, да Србија 
у Русији види искре-
ног и великог прија-
теља, и да је помоћ 
те земље драгоцена 
у очувању терито-
ријалног суверени-
тета и интегритета 
Србије, посебно када 
је у питању Косово и 
Метохија.

Србија у Русији види искреног 
и великог пријатеља

ма у јавним установама и предузећима... 
Говорило се и о испуњеним обећањима 
и плановима везаним за суд, базен, пу-
теве и улице, фабрику за прераду воде, 
постројење за пречишћавање отпадних 
вода, као и о субвенцијама за пољопри-
вреднике, злоупотребама у појединим 
установама и предузећима у претходном 
периоду, и поступцима који су покренути 
или спроведени против оних која су за то 
одговорни. Посредством кабинета Пред-
седника Републике и Владе РС, воћари-
ма из наше Општине, који су претрпели 
штету због невремена, биће обезбеђене 
бесплатне саднице.

25. АРИЉЕ
Нова аутобуска линија
Представник немачког Института за 

биомасу, Матес Шефтеловиц,  посетио 
је Ариље, у оквиру Пројекта енергетска 
ефикасност, који Општина спроводи, у 
сарадњи са међународним донаторима, 
Краљевином Норвешке и немачким Про-
грамом развојне помоћи ГИЗ. Општина 
намерава да изгради топлану на биогас, 
која би загревала домове и установе, и 
тако остваривала значајне уштеде. У ок-

виру акције Дома здравља, у сарадњи 
са локалном самоуправом, урађени су 
систематски прегледи у селима Висоци 
и Бреково. Договорено је и да се локал-
на самоуправа ангажује на реновинарњу 
амбуланте у селу Висоци. Уводи се ауто-
буска линија која ће повезивати Ариље 
са Добрачама, Брековом и Бјелушом. 
Старији од 65 година, уз личну карту, 
моћи ће да се возе на овим релацијама, 
на свим локалним правцима, као и до По-
жеге и Ивањице. Општина је припреми-
ла пројекат за поправку атарских путева 
Северово, Крушчица, Вигоште и Добраче. 
Почиње изградња примарног водовода 

у МЗ Миросаљци. Ради се пут Лопаш-Ра-
даљево. Председник Тодоровић угостио 
је предузетнике из Италије који су заин-
тересовани да улажу у Општину. 

26. ВАЉЕВО
Злоупотребе око ЈП „Колубара“
Председник Правног савета СНС у 

Ваљеву, Михајло Милутиновић, на кон-
ференцији за новинаре, предложио је 
формирање Радне групе, која би испи-
тала пословање ЈП „Колубара“, као и то 
да јавност буде упозната како се троше 
буџетске паре. Према његовим речима, у 
градској каси за пољопривреду намењено 
је само 14 одсто буџета, док је за „Колу-
бару“ издвојено чак 60 одсто. Милутино-
вић је упозорио и на укупну задуженост 
Општине, утврђивање зона за обрачун 
пореза, велику незапосленост... На-
предњаци Ваљева свакодневно указују на 
потребу нових локалних избора како би 
се поправила ситуација. 

27. БЕлА ЦРКВА
Анкетирање грађана
Чланови ОО СНС Бела Црква учествова-

ли су у акцији добровољног давања крви. 

Ариље

Највише државне почасти: Свечани дочек руског председника испред Палате „Србија“
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Активисти ОО СНС анкетирали су грађа-
не о проблемима са којима се сусрећу и да 
ли су задовољни радом општинске вла-
сти. У градском парку постављен је пулт 
са страначким обележјима, а грађани су 
одговарали на питања у писаној форми, 
на припремљеним обрасцима. Мештани 
су, у огромном проценту, рекли да нису 
задовољни радом општинске власти, а 
као главне проблеме навели су незапос-
леност, корупцију и немаштину. Имајући 
у виду да је СНС у опозицији, ови пода-
ци дају добру полазну основу и наш рад 
биће усмерен на критику владајуће већи-
не и нуђење решења за горуће проблеме 
грађана.

28. НОВИ САд
24 месеца напредовања
Активисти ГО СНС у Новом Саду подели 

су Новосађанима специјално издање но-
вина „24 месеца напредовања“, у којима 
је предствљен рад градске власти у проте-
клих годину дана. Више од 50.000 приме-
рака подељено је у граду и приградским 
насељима, а грађани су и више него пози-
тивно реаговали, јер на једном месту могу 
да се упознају са свим што је урађено, као 
и са будућим пројектима. Близу 500 акти-
виста ГО СНС Нови Сад присуствовало је 
војној паради „Корак победника“.

29. КИКИНдА
Кикиндски беби клуб
Председник Општине, Павле Марков, 

уручио је пакете са беби опремом за 250 
малишана рођених ове године. Поде-
ла беби пакета део је акције „Кикиндски 
беби клуб”, коју је покренула локална 
самоуправа, са циљем да се што више 
привредника и физичких лица укључи 
у обезбеђивање средстава за најмлађе. 
За ову акцију Општина је издвојила два 
милиона динара. Формиран је локални 
координациони тим за борбу против тр-
говине људима. Председница СО Кикин-
да, Александра Мајкић (СНС), укључена у 
рад тима, рекла је да ће се ово радно тело 
бавити анализом стања у Општини, након 
чега ће се приступити изради Акционог 
плана борбе против трговине људима.

30. КРАГУЈЕВАЦ
Преговори о новој већини у СГ
Српскa нaпрeднa стрaнкa у Крaгуjeвцу 

покренула је преговоре о формирању 
нове одборничке већине у СГ Крагујевца. 
Тим за сеоско подручје СНС спровео је ан-
кету на селу, како би прикупио податке о 
деци ометеној у развоју, са циљем да се 
помогне и њима, и њиховим родитељима.

31. АлЕКСИНАЦ 
Сертификат за дом „липовац“
Установа за одмор и рекреацију деце 

„Липовац“ добила је сертификат Центра 
за економску анализу из Београда, којим 
се потврђује да овај Дом спада у ред ус-
пешнијих фирми у Србији. Док је ове годи-
не адаптиран, чиме су побољшани услови 
боравка многобројних корисника. Према 
речима директора, Емилијана Милоса-
вљевића, капацитети су били попуњени 
током читаве године, остварена је добра 
сарадња са новим и потенцијалним ко-
рисницима, а унапређена је и сарадња са 
локалном заједницом. Акценат за наред-
ну годину биће стављен на проширење 
сарадње са школама ван алексиначке 
општине.

32. чАЈЕТИНА
Разговор са грађанима на Крстовдан
Традиционални Крстовдански вашар 

одржан је 27. септембра у Чајетини. Тог 
дана, канцеларија СНС била је отворена 
од раних сати и примала је све заинте-
ресоване. Велики број суграђана имао је 
потребу да дође и да нам се обрати, а њи-
хове примедбе углавном су се односиле 
на проблеме са локалном влашћу и баха-
тошћу локалних моћника. Новопоставље-
но повереништво ОО СНС Чајетина, то-
ком септембра, обавило је низ разговора 
са чланством, у циљу постављања најква-
литетнијих људи на одговорна места у 
месним одборима и саветима.

33. КРАЉЕВО
На поклон седишта за бебе
Председник Томислав Николић и гра-

доначелник Краљева Томислав Илић от-
ворили су нови мост преко Ибра, који је 
назван по добротвору и задужбинару, 
Канађанину српског порекла, Миломиру 
Главчићу, који је за изградњу донирао 
милион евра. Свечаном отварању при-
суствовао је и канадски амбасадор, Роман 
Вашчук. Савет за безбедност саобраћаја 
Краљева обезбедио је 200 сигурносних 
седишта за бебе које су од 9. септембра 
уписане у Матичну службу. „Планирамо 
да наредних пет-шест година свако но-
ворођено дете од Града добије на поклон 
седиште“, каже председник ужег сази-
ва Савета, напредњак Ненад Марковић, 
и наглашава да је Краљево први град у 
Србији који спроводи ову кампању. Ина-
че, краљевачки Савет за безбедност са-
обраћаја проглашен је за најактивнији на 
Међународној конференцији о безбед-
ности саобраћаја у локалној заједници.

34. БАч
Припреме за унутарстраначке 
изборе
Након распуштања ОО СНС Бач и име-

новања повереника, почеле су припреме 
за одржавање унутарстраначких избора. 
Наш одбор посетио је Радомир Николић, 
председник ИО СНС, који је разговарао 
са досадашњим председницима МО и по-
вереницима. Према речима повереника 
Драгана Сташевића, веома је активан Ин-
тернет тим, који предводи Марко Стојић.

Нови повереници
На састанку који је организовао повере-

ник СНС за Бач, Драган Сташевић, имено-
вани су повереници МО, који ће координи-
рати активностима чланства до одржавања 
унутарстраначких избора. Састанку је при-
суствовао и Милош Егић, члан ИО СНС за 
Јужнобачки округ. Новоименовани пове-
реници, одборници СНС, локални функци-
онери и активни чланови, присуствовали 
су  војној паради у Београду. 

35. лЕСКОВАЦ
Годину дана уклањања 
дивљих депонија
Чишћењем сметлишта у селу Грајевце, 

локална самоуправа обележила је годину 
дана од почетка акције уклањања дивљих 
депонија, током које је, са 85 локација, ук-
лоњено преко 1.600 тона отпада, а која је 
покренута на иницијативу градоначелни-
ка Горана Цветановића. Локална самоу-
права подржала је 50. Фестивал професи-
оналних позоришта Србије „Јоаким Вујић“, 
чији је овогодишњи домаћин лесковачко 
позориште. Из градске касе издвојена су 
средства и за организовање Интернацио-
налног фестивала филмске режије „LIFFE“, 
а издвојено је и 150.000 динара за одржа-
вање традиционалне „Паприкаријаде“ у 
Доњој Локошници. Поред тога, подржали 
смо и други Сајам традиционалних произ-
вода и рукотворина у Брестовцу. 

36. СОКОБАњА
дискриминација предшколаца 
у селима
Родитељи који су  се обратили нашем 

ОО рекли су да је  направљена дискри-
минација приликом поделе уџбеникa и 
материјала за предшколце. Наиме, из-
двојена су  средства за децу која предш-
колски програм похађају у ПУ „Буцко“ 
у Сокобањи, али нису опредељена и за 
предшколце у сеоским школама. Наш ОО 
је, путем локалних медија, постављао је 
питање због чега средства нису издвојена 
за све предшколце. РТВ „Сокобања“, која 

Краљево

Нови Сад Кикинда
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је и објавила наше саопштење, контакти-
рала је ПУ „Буцко“, али није добила јасан 
одговор, и зато даље истражује питање 
одговорности.

37. КУРШУМлИЈА
Средства за заштиту манастира
Кабинет председника Србије и Влада 

РС, у сарадњи са Општином Куршумлија, 
помажу воћаре дајући им бесплатне сад-
нице шљиве. Општина Куршумлија распи-
сала је јавни конкурс за финансирање 
пројеката удружења грађана, средствима 
буџета Општине, за 2015. годину, у износу 
од четири милиона динара. На конкурсу 
могу да учествују удружења регистрова-
на на територији наше Општине. У циљу 
заштите од даљег пропадања, Општина је 
издвојила 2,5 милиона динара за конзер-
ваторске и санационе радове на манасти-
ру Свети Никола.

38. ПЕТРОВАЦ НА МлАВИ
Отворена сензорна соба
Министар Александар Вулин и Елизабет 

Куроки, супруга јапанског амбасадора и 
чланица Удружења супруга дипломатских 
представника, посетили су Дом за децу и 
лица ометена у развоју „Др Никола Шу-
менковић“ Стамница. Средства за опре-
мање „Сензорне собе", у износу од 11.000 
евра, обезбедило је Удружење супруга 
амбасадора. Госте је, поред особља и ди-
ректора установе Саше Милојевића, доче-
као је и председник СО Душко Нединић. 
Сензорна соба омогућава да се корисници 
доведу у кооперативно стање, да би мог-
ло да се комуницира и ради са њима.

39. КРУШЕВАЦ
Обележен Међународни дан срца
ГО СНС Крушевац, у организацији Саве-

та за здравство и Савета за омладину, обе-
лежио је Међународни дан срца, на штанду 
у центру града, где су лекари и медицин-
ско особље Савета за здравство грађа-
нима мерили притисак и давали здрав-
ствене савете. Истом приликом, у парку 
на Багдали организован је спортски дан. 
У оквиру пројекта „Буди и ти астроном“, 
крушевачког Астрономског удружења „Еу-
река“, који се реализује у склопу програма 
Министарства омладине и спорта „Млади 
су закон“,уручени су телескопи директо-
рима основних школа „Доситеј Обрадо-
вић“, „Драгомир Марковић“ као и школи 
у Рибару. У Народној библиотеци Круше-
вац, Милан Милошевић и Снежана Југовић 
одржали су трибину о узроцима и почетку 
Првог светског рата. Пилоти акро-групе 
„Стрижи“ били су гости министра одбра-
не, Братислава Гашића, и градоначелника 
Крушевца, Драгија Несторовића. Прослава 
Дана ослобођења Крушевца обележена је 
бројним манифестацијама, а венци су по-
ложени на Споменик косовским јунацима, 
Споменик ратницима 1912-1918. и Споме-
ник борцима Црвене армије.

40. ВРњАчКА БАњА
Ускоро амбуланта за три МЗ
Председник Општине, Бобан Ђуровић, 

потписао је са Дирекцијом за републич-
ку имовину уговор о примопредаји по-
словног простора предузећа „Мофаза“ у 

стечају, са Републике на Општину Врњач-
ка Бања, како би се објекат преуредио 
за потребе амбуланте за три МЗ. Гост 
на састанку ОО СНС био је председник 
ИО СНС, Радомир Николић. Завршена је 
трећа фаза радова у вртићу у Подунавци-
ма. Врњачка Бања била је домаћин "ЕкО-
лимпијаде", а наши гости били су и ди-
ректор бразилских школских игара, Едгар 
Хубнер, и менаџер за омладински спорт, 
Андре Матос. Олимпијада спорта, здра-
вља и културе трећег доба окупила је око 
650 учесника, а отворио ју је министар 
Удовичић. Завршено је асфалтирање ули-
це Мишка Ерчевића. Председник Ђуровић 
пустио је у саобраћај Београдску улицу. 
Општина је обезбедила осам ари плаца 
у насељу Дубоки поток, где ће, у првој 
фази, из средстава ЕУ, бити изграђено 20 
кућа за расељена лица. Општински Фонд 
за унапређење пољопривреде расписао је 
јавни позив за субвенционисање камата 
пољопривредних кредита. Председник 
МО Руђинци, Драган Лазић, иницирао је 
акцију уређена простора око чесме и код 
гробља. У организацији МО Солидарност, 
на челу са председником Миланом Петко-
вићем и донаторима, направљени су тере-
тана на отвореном и терен за одбојку.

41. ВЕлИКО ГРАдИШТЕ
Именовање повереника у МО
У страначким просторијама, одржан је 

свечани састанак, на коме је повереник ОО 
СНС Велико Градиште, Златко Шуловић, 
именовао поверенике у већини месних од-
бора. Састанку је присуствовао народни 
посланик, Милован Дрецун, који се обратио 
присутнима и пожелео им срећу у раду.

42. СУРдУлИЦА
Формирање новог ОО
Повереник ОО СНС Сурдулица, Бобан 

Петровић, са члановима и страначким ак-
тивистима, започео је серију састанака по 
месним одборима, у циљу што успешнијег 
и квалитетнијег организовања будућег 
ОО, који ће чинити 19 месних одбора и 17 
савета.

43. ПРИБОЈ
Адаптација санитарних 
чворова у школи
Град Београд донирао је ЈКП „Услуга“ из 

Прибоја један од аутомобила који нису про-
дати на јавном надметању за продају служ-
бених возила. Асфалтирано је двориште 
у О.Ш. „Бранко Радичевић“. Потписан је 
Протокол о сарадњи, поводом имплемен-
тације Програма модернизације школа у 
нашој Општини, који предвиђа адаптацију 
мокрих чворова у О.Ш „Десанка Максимо-
вић“ и адаптацију помоћних просторија у 
санитарне чворове, у издвојеном одељењу 
школе у Сјеверину. На састанку представ-
ника министарстава из области екологије 
из Србије, Црне Горе и Републике Српске, 
одржаном у Прибоју, закључено је да ће 
мапирање дивљих депонија и аплицирање 
према фондовима, који се баве заштитом 
животне средине, помоћи у решавању про-
блема плутајућег отпада на Дрини. Одлу-
чено је да све три државе уграде заштитне 
мреже да отпад не би долазио до ХЕ Више-

град. Породице ђака првака добиле су по-
моћ од 3.000 динара за куповину прибора, 
а деца су добила и флуоресцентне прслуке, 
са натписом „Успорите поред школе“.

44. СМЕдЕРЕВСКА 
ПАлАНКА
Болница донирала воду 
Општа болница „Стефан Високи“, на 

челу са Богдановић др Гораном, уз коор-
динациону подршку народног посланика 
СНС, др Дејана Нектаријевић, упутила је 
помоћ у флашираној води најугроженији-
ма, поплављеним домаћинствима у Кла-
дову, Текији и Брзој Паланци.

45. БОР
Инвеститори из Ирака
У улици Трећи октобар почело је асфал-

тирање дела пута, на којем су проширене 
коловозне траке. Председник Општине, 
Живорад Петровић, посетио је Шарба-
новац, где се постављају дечији реквизи-
ти у парку. На пријему код председника 
Петровића било је 30 грађана, који су 
изнели своје проблеме. Дом здравља до-
био је нови ултразвучни апарат, за који је 
Општина издвојила три милиона динара. 
Под покровитељством Општине, отворе-
на је 21. манифестација Дани Брестовач-
ке Бање. Општина је за куповину школ-
ског прибора за ђаке прваке издвојила 
400.000 динара. Ради се на увођењу во-
доводне мреже у Манастиришту у Злоту. 
ОО СНС Бор је, у својим просторијама, 
организовао акцију добровољног давања 
крви. Општина је издвојила 1,5 милиона 
динара за замену фасадне столарије у На-
родној библиотеци. У сарадњи са ЈКП „3. 
Октобар“, на молбу МЗ Север, изграђен је 
пут којим се спајају улице Доситеја Обра-
довића и Авалска. Грађевинска компанија 
„Медак“ из Багдада заинтересована је за 
улагање у пољопривреду и туризам.

46. МАлИ ЗВОРНИК
Шлепер грађевинског материјала
Хуманитарна акција „Помоћ ОО СНС 

Беочин угроженим од поплава у Малом 
Зворнику“, крунисана је доласком бео-
чинске четворочлане делегације у Мали 
Зворник, која је донела шлепер грађевин-
ског материјала и уручила га породици 
Васић у Доњој Трешњици. Одборничкој 
групи СНС у СО Мали Зворник придружи-
ли су се Радован Тадић, недавно смење-
ни председник СО, Ранко Ристановић и 
Бранко Јовић, некадашњи одборници ЈС, 
као и Душица Видаковић, некада из редо-
ва УРС, тако да смо сада најбројнија група 
у локалном парламенту. Настављамо да 
указујемо на бахатост општинских челни-
ка у трошењу новца при санирању штета 
од поплава и клизишта. Иако је потроше-
нo око 80 милиона динара, ниједан кључ-
ни проблем, у надлежности локалне само-
управе, није трајно решен.

47. РАШКА
Куповина беџева
На штанду у парку, у центру града, 

поделили смо више од 100 „СНС Инфор-
матора“, разговарали са грађанима и уч-
ланили нове чланове. У организиацији 
Градског одбора СНС Краљево, купови-

Врњачка Бања

Мали Зворник
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ном беџева, прикупљали смо помоћ за уг-
рожене у поплавама. Присуствовали смо 
војној паради у Беораду.

48. АРАНЂЕлОВАЦ
Реконструкција главне улице
Општина Аранђеловац издвојиће око 

сто милиона динара за реконструкцију 
главне улице, а очекује се да радови 
буду готови до краја 2014. Председник 
Општине, Бојан Радовић, отворио је сед-
ми Фествал књиге. Општинско Повере-
ништво за избеглице расписало је јавни 
позив за доделу помоћи за побољшање 
услова становања интерно расељеним 
лицима. У МЗ Копљари одржане су 19. 
Сеоске спортске игре. У Дому омладине 
одржано је предавање „Заједнички кри-
теријуми и стандарди за успостављање, 
функционисање и извештавање о систе-
му финансијског управљања и контроле 
у јавном сектору“, како би се запослени 
у Општини упознали са новим метода-
ма контроле квалитета рада и били још 
ефикаснији у раду са грађанима. Дан без 
аутомобила одржан је 22. септембра.

49. СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
40 станова за избеглице
Локална самоуправа обезбедила је грађе-

винско земљиште и потребне дозволе за 
почетак изградње 40 станова за избеглице. 
Донета је одлука да се у свим селима са те-
риторије Града организује одвожење смећа, 
а посао ће бити поверен ЈКП „Комуналије“. 
Организовано је десетак акција мерења 
притиска, шећера и холестерола у крви, за 
око 600 грађана. Одржана је огледна вежба 
спасавања на води, у организацији локалне 
самоуправе, са Ватрогасним јединицама, Цр-
веним крстом и Војском РС. Позориште „До-
брица Милутиновић“ континуирано ради на 
буђењу интересовања грађана за позоришни 
живот. Поред редовних представа, Позори-
ште је пружило логистичку и организациону 
подршку разним културним дешавањима 
у Граду. Почеле су пробе за нову вечерњу 
представу „Умри мушки“, у режији Слобода-
на Ћустића.  

50. БАчКА ПАлАНКА
Први регатни центар у Војводини
Одржана је манифестација „Дунавски 

вез“, у којој је учествовао и Савет за родну 
равноправност, а чланови су делили флаје-
ре и балоне, указујући на значај равноп-
равности полова. У организацији Савета 
за спорт и Савета за родну равноправност, 
за децу из најсиромашнијих породица из 
наше Општине, организована је посета 
Зоолошком врту и изложби „Дино парк“ у 
Београду. Компанија „Карлсберг“ уврсти-
ла је и Општину Бачка Паланка у реализа-
цију пројекта „Лавовски подухват“. Наиме, 
Општина је конкурисала са три пројекта од 
којих ће грађани, гласањем на www.lavpivo.
rs одабрати између опције обнове терена 
СЦ „Партизан“, куповине возила за Центар 
за дијализу, или опремања офталмолошке 
ординације у Дому здравља. Према уредби 
Владе РС, у групи локалних самоуправа чији 
је степен развијености изнад републичког 
просека, на првом месту налази се Бачка Па-
ланка. У нашем граду градиће се прва регат-

на стаза у Војводини, на језеру „Тиквара“. У 
Змај Јовиној улици реконструише се водо-
водна мрежа, а у фарбрици воде пуштен је 
у рад уређај за хлорисање.

51. НЕГОТИН 
Санирање последица поплава
По налогу Јована Миловановића, по-

вереника ОО СНС Неготин, председника 
Општине и команданта Штаба, присту-
пило се чишћењу и отклањању физичких 
препрека у каналима и водотоковима, 
које су и угрозиле бројна домаћинства 
у граду и МЗ. Ангажована је сва доступ-
на механизација, а највећа штета, близу 
29 милиона, настала је управо на путној 
инфраструктури. Надлежне службе убр-
зано раде и на санацији штета на систе-
мима за водоснабдевање у сеоским МЗ. 
Министарка Кори Удовички, државни 
секретар Иван Бошњак и представници 
Канцеларије за помоћ и обнову попла-
вљених подручја, учествовали су у раду 
седнице Савета Борског управног округа 
у Неготину, а затим су обишли попла-
вљена  подручја у Општини Неготин и 
суседном Кладову. 

52. ГОРњИ МИлАНОВАЦ
Путујућа поставка дечијег бијенала
Четворо основаца из Горњег Миланов-

ца, који су прошли програм рада Четврте 
филмске колоније „Кратка форма“, зајед-
но са вршњацима из Хрватке, Италије, 
Словеније, Турске и Мађарске, похађали 
су програм медијске педагогије у Хр-
ватској. Радионица је део партнерског 
пројекта Хрватског филмског савеза и 
Културног центра Г. Милановац, чији је 
директор Драган Арсић (СНС). Културни 
центар Г. Милановац, у оквиру пројекта 
Мини бијенале 5 - путујућа изложба, који 
је подржало Министарство културе, део 
поставке Дечијег бијенала представио је 
малишанима у Петровцу на Млави и Но-
вом Пазару, а планирано је предствљање 
и у Чачку, Краљеву и Београду. Управа 
Културног центра набавила је дигиталну 
опрему за развој техничке базе биоскопа. 
На Галовића пољу код Прањана обележе-
на је 70. годишњица  мисије „Халијард“, у 
којој 1944-1945. евакуисано око 500 са-
везничких пилота оборених над Србијом. 
Венце на спомен обележје положио је 
Гордон  Дугуд, први  секретар амбасаде  
САД, а догађају су присуствовали изасла-
ник  председника Републике Србије, Оли-
вер Антић, представници Министарства 
одбране, Војске Србије, Општине Горњи 
Милановац, Фондације „Халијард“...

53. ЉИГ
Реконструкција електромреже
Заменик председника Општине Љиг и 

председник ОО СНС Љиг, Драган Лаза-
ревић, постигао је договор са директором 
„ЕД Лазаревац“, Веселином Шиљеговићем, 
о реконструкцији електромреже на тери-
торији Општине до краја 2014. Шиљего-
вић и Лазаревић били су у радној посети 
МЗ Моравци, где је започета реконструк-
ција електромреже, а радови су најавље-
ни и у другим МЗ. Лазаревић је угостио 
представнике аустријске невладине орга-

низације „ASB“, из које је већ стизало мно-
го хуманитарне помоћи. Договорен је низ 
нових пројеката, који се првенствено тичу 
санације последица поплава. Лазаревић 
је посетио основне школе у Љигу и Бела-
новици, и средњу школу у Љигу, и уручио 
ученицима скромне поклоне.

54. ПРОКУПЉЕ
Отварају се нове апотеке
У кругу прокупачке болнице „Др Алекса 

Савић“ гради се нови објекат, површине 
42 м2, у коме ће „Апотека Прокупље“ от-
ворити нову апотекарску јединицу. „Апо-
тека Прокупље“, која покрива све четири 
општине Топличког округа, отворила је 
нови објекат и у Житорађи, а планира се 
отварање апотеке у Блацу. ЈКП „Градски 
водовод“ реконструише градску водо-
водну мрежу и азбестне цеви замењује 
новим, полиетиленским. ЈКП „Чистоћа“, 
у сарадњи са Друштвом за заштиту жи-
вотиња, ради на трајном решавању про-
блема паса луталица. У акцији „Здравље 
на кућном прагу“, коју је реализовао Дом 
здравља, прегледано је више од 700 па-
цијената у удаљеним селима. 

55. РУМА
Стипендије за ђаке и студенте
Локална самоуправа ће и у школској 

2014/15 стипендирати 100 студената из 
Општине Рума, а износ десетомесечне 
стипендије је на нивоу републичке. И 
средње школе предложиће по пет својих 
ученика који ће, такође, добијати сти-
пендију. Општина ће стипендирати и све 
средњошколце ромске националности. 
Локална самоуправа расписује конкурс 
за регресирање превоза студената, а све 
прваке обрадовала је школским прибо-
ром, за чију набавку је издвојила 220.000 
динара.

56. СМЕдЕРЕВО
Камен - темељац за нову халу
Премијер Александар Вучић, заједно 

са амбасадором Финске, представници-
ма компаније „ПКЦ“ и градоначелницом 
Смедерева, др Јасном Аврамовић, поло-
жио је камен - темељац хале у којој ће 
бити рађени кабловски сетови за комер-
цијална возила. У Смедереву је одржана 
завршна сесија 25. Међународног научног 
форума „Дунав – река сарадње”, под на-
зивом „Дунавска стратегија – од идеје до 
остварења“. Председница Међународног 
форума, Едита Стојић Карановић, истакла 
је да је Дунав најзначајнији природни ре-
сурс и да се мора више пажње посветити 
пројектима у области водопривреде, еко-
логије, заштите животне средине...  Уру-
чени су уговори за самозапошљавање и 
ново запошљавање за 85 незапослених 
особа. Граду Смедереву, као победнику на 
конкурсу за „Најбољи информатор о раду 
државних органа”, додељена је награда у 
оквиру обележавања Међународног дана 
права јавности да зна. Шеф Делегације 
ЕУ у Србији, Мајкл Девенпорт, уручио је 
представницима 20 локалних самоуправа 
кључеве возила за мобилне тимове који 
раде на унапређењу живота Рома, међу 
којима је и Град Смедерево. Одржана је 

Смедерево Бачка Паланка
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традиционална привредно-туристичка 
манифестација „Смедеревска јесен“.

57. ЉУБОВИЈА
Сто година од Битке на 
Мачковом камену 
Централна манифестација обележавања 

стогодишњице Битке на Мачковом камену 
одржана је 20. септембра. Организатор је 
било Министарство за рад, запошљавање, 
социјална и борачка питања, у сарадњи са 
Општином Љубовија и Општином Крупањ. 
Церемонија је почела парастосом, који је 
служио владика Лаврентије, а венац на 
спомен костурницу положио је председ-
ник Томислав Николић, као и министар 
Вулин, генерал Диковић, представник На-
родне скупштине и председници општи-
на Љубовије и Крупња. Организован је и 
културно-уметнички програм, у извођењу 
хора Црквене општине Шабац и глумца 
Синише Максимовића. Републички одбор 
Савеза удружења потомака ратника 1912 
– 1920. доделио је Сретену Цветојевићу, 
председнику општинске организације 
овог Савеза, споменицу поводом стого-
дишњице Првог светског рата. 

58. ИРИГ
Припреме за изборе за МЗ
ОО СНС Ириг редовно одржава састан-

ке, а средином септембра угостили смо 
Милана Ковачевића, народног посланика 
и координатора СНС за Сремски округ, 
и Дамира Зобеницу, потпредседника ИО 
СНС задуженог за Војводину, и упознали 
их са актуелном проблематиком. Припре-
мамо се за изборе за савете пет МЗ (Ириг, 
Врдник, Ривица, Шатринци и К. Прњавор). 
У децембру 2013. истекли су мандати за 
поменуте МЗ, након тога је Општина увела 
привремене органе управе, са шестомесеч-
ним мандатом. Од тада је прошло више од 
четири месеца, избори још нису расписани, 
а разлог зна само општинска власт.

59. БАТОчИНА
Решавамо задатке
Повереништво СНС у Баточини посе-

тио је председник ИО, Радомир Николић, 
који нам је дао конкретне задатке, које смо 
одмах почели да реализујемо. Организо-
вали смо састанке по месним одборима и 
упознали чланове са тим задацима. Покре-
нуто је више иницијатива у вези са пробле-
мима функционисања локалне самоуправе, 
које су предате надлежнима на решавање.

60. МИОНИЦА
У очекивању ванредних локалних 
избора
ОО СНС Мионица имао је редовне 

активности, директну комуникацију са 
грађанима, анализу локалних проблема 
и конструктивну критику општинских 
власти. Подељен је „СНС Информатор“, 
омладина је одржала састанак, покрену-
та је иницијатива за оснивање Форума 
жена. Као што је очекивано, услед немо-
гућности даљег функционисања локал-
ног парламента, у Мионици су, решењем 
Владе Србије, уведене привремене мере. 
За председника Привременог органа име-
нован је Бобан Јанковић, а за чланове, 
испред СНС, Ивана Ковачевић и Милован 

Лекић. Ванредни локални избори очекују 
се у наредних неколико месеци.

61. ТЕМЕРИН
Промењена општинска власт
Чланови ОО СНС Темерин учествова-

ли су у акцији добровољног давања крви. 
Потписан је коалициони споразум о ства-
рању нове већине у СО Темерин. На сед-
ници, 10. октобра, промењена је општинска 
власт. Нову скупштинску већину чине СНС/
ПС (9 одборника), СПС/ПУПС (3), СПО (1), 
ГГ «Заједно за промене» (3) и Самостална 
одборничка група (2). Ова коалиција броји 
18 одборника, од 33, колико их има укуп-
но у СО. Темеринска локална самоуправа, 
на челу са председником Општине, Ђуром 
Жигом из СНС, покренуће Општину у по-
зитивном смеру и  зауставити тренд про-
падања, који је присутан од 2008. Чланови 
ОО СНС Темерин присуствовали су војној 
паради у Београду.

62. БОГАТИћ
Изградња тротоара
Дирекција за грађевинско земљиште, 

путеве и изградњу Општине Богатић 
привела је крају радове на изградњи тро-
тоара у МЗ Глоговац, у улици Богољуба 
Данојлића, на државном путу другог Б 
реда, према Црној Бари. Тротоар ширине 
преко два метра, са бетонском риголом 
за одводњавање и банкином, допри-
неће повећању безбедности учесника 
у саобраћају. У плану је и постављање 
семафора у центру села. Од 27. октобра 
почиње асфалтирање локалних путева у 
Клењу, Дубљу и Белотићу, у дужини од 
пет километара, а радови ће бити заврше-
ни у року од 15 дана.

63. ОПОВО
Поправка клупа, терен за одбојку
Активности Странке биле су окренуте 

ка подстицању самоудруживања грађа-
на, волонтерских и хуманитарних акција. 
Формирана је Неформална група, чији је 
пројекат одобрен од стране Министар-
ства омладине и спорта и Ресурс центра, 
а у оквиру конкурса „Млади су закон“. 
Добијена средства искоришћена су за по-
правку клупа у парку, канти за смеће и из-
градњу терена за одбојку на песку. Акцију 
је подржао велики број донатора и више 
од 40 волонтера свих узраста, што нам је 
показатељ да смо подстакли међугене-
рацијску сарадњу. Пројекат је имао и ху-
мантарни карактер, јер су се прикупљале 
књиге за обнову библиотека у поплавље-
ним подручјима. Недавно је формиран 
Иницијативни одбор Уније жена, место 
где ће жене моћи да на једном месту до-
бију информације које ће им бити путоказ 
за даље кораке када су у питању образо-
вање, здравствена и социјална заштита, 
женско предузетништво...

64. АлИБУНАР 
Злоупотреба државног земљишта
Велики проблем са којим се сусрела ло-

кална самоуправа у Алибунару јесте око 
3.000 хектара пољопривредног земљишта 
у државној својини, које није дато у закуп 
на лицитацији, али је обрађено. Наиме, 
појединци су себи дали за право да, без 

склопљеног уговора са Министарством 
пољопривреде, уђу у посед државног 
земљиште, обрађују га и прибављају про-
тивправну имовинску корист, чиме су ош-
тетили дражаву и локалну самоуправу за 
око 800.000 евра. Одлуку СО да се крене 
у обрачун са злоупотребама и бесправним 
коришћем државног земљишта подржали 
су сви надлежни органи и институције. 
За само неколико дана решено је питање 
око 400 хектара беспоравно обрађених 
парцела. Неки ратари су се сами пријави-
ли, а неки су ухваћени у скидању усева, а 
следе кривичне пријаве и стављање у па-
сиван статус у Регистру пољопривредних 
газдинстава, у трајању од три година. Сав 
род који је скинут са узурпираних парцела 
локална самоуправа Алибунара предаће 
Министарству пољопривреде, које ће га 
чувати у робним резервама. Активисти 
СНС очистили су стазу за пешаке у Влади-
мировцу, у дужини од нешто више од два 
километра, и тако омогућили безбедније 
кретање гарђана, нарочито најмалађих 
ђака пешака.

65. лАЈКОВАЦ
Одржавање путева
Под надзором Марине Петровић (СНС), 

директорке Дирекције за уређење и из-
градњу, приводи се крају изградња одво-
да атмосферске воде ка Макишу, дужине 
око 200 метара. Пуном паром ради се на 
редовном одржавању путева и пропуста, 
и даљем отклањању последица мајске 
поплаве и каснијих обилних падавина. У 
Лајковцу су ризлом насуте улице Хајдуч-
ка и Војводе Путника. У Ратковцу је на-
сут пут за Драгићевиће и поравнат пут за 
Ђукиће. У Доњем Лајковцу насути су пу-
теви у засеоцима Лукићи, Радовановићи 
и Нешковићи, у Бајевцу у Ивановићима, 
Павловићима и Станковићима, док је у 
Рубрибрези то учињено у засеоку То-
мићи. Насути су и сеоски путеви у Словцу 
– Ђорђевићи и Придворици – Станишићи. 
У Скобаљу је насут део пута и прилаз ка 
њивама, у Обрадовићима у Врачевићу 
завршен ископ канала и део пута насут 
ризлом, док је у Ћелијама, на потезу ка 
депонији, постављен пропуст за њиве. 
Ископан је пропуст и постављене су нове 
канализационе цеви у улици др Лесе Мир-
ковића у Лајковцу. У Ћелијама, у близини 
реконструисане деонице пруге, монтира-
не су две заштитне челичне цеви по 14 ме-
тара, које представљају обезбеђење због 
проласка будућег цевовода од хидроа-
кумулације „Ровни“. У плану је чишћење 
канала „Макиш 1“ од наноса и растиња, 
и изградња обилазнице око археолошког 
налазишта у Анинама.

66. КлАдОВО
Помоћ поплављенима
Помоћ угроженима у поплавама пру-

жили су и чланови СНС из Кладова у виду 
прикупљених намирница, људства и раш-
чишћавања поплављених домаћинстава.

67. КАњИЖА
Свечана седница
Поводом шест година постојања, ОО 

СНС Кањижа организовао је свечану се-

Алибунар Опово
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дницу на којој су гости били посетиоци 
војне параде одржане у Беораду који су са 
нама, у свечаној атмосфери, делили своје 
импресије. На предлог председнице ОО, 
Гизеле Црквењаков, одлучено је да крене 
у акцију прикупљања новогодишњих па-
кетића за децу са посебним потребама.

68. СЈЕНИЦА
Састанак свих одбора СНС 
у Златиборском округу
Поводом шест година постојања Стран-

ке, у Сјеници је одржан  састанак, којем су 
присуствовали повереници и председни-
ци свих општинских и градских одбора 
у Златиборском округу. После свечаног 
дела седнице, разматран је извештај са 
последње седнице ИО Странке, рад град-
ских и општинских одбора, и проблеми са 
којима се сусрећу у раду.

69. СРЕМСКИ КАРлОВЦИ
Предавање о пожарима
Члан OО, председник MО, инжењер 

заштите животне средине -заштите од 
пожара, студент Факултета техничких на-
ука, Срђан Лаковић, одржао је едукацију 
за ученике Средње пословне менаџерске 
школе из Сремских Карловаца, и учесни-
ке на  горанским еко камповима, из обла-
сти заштите од пожара. Циљ едукације је 
подизање свести о опасности од пожара, 
њиховом настанку, превеницји и адекват-
ној заштити.

70. МАЈдАНПЕК
Помоћ мештанима Бољетина
Активности ОО СНС Мајданпек биле 

су везане за отклањање последица 
поплава, које су у нашој Општини на-
неле огромну штету и због којих је било 
уведено ванредно стање. Чланови СНС 
организовано су одлазили у Бољетин, 
село које је највише страдало у септем-
барским поплавама и, раме уз раме са 
припадницима Војске, помагали мешта-
нима на рашчишћавању домаћинста-
ва. Општина Мајданпек, у којој већи-
ну у Привременом органу има СНС, 
издвојила је огромна средства како би 
живот мештана Бољетина био враћен 
у нормалу. Захваљујући ремонтима у 
летњем периоду и правовременој на-
бавци енергента, топлана је почела да 
ради 15. октобра. Представници СНС у 
Привременом органу донели су одлуку 
о бесплатном превозу свих ученика на 
територији Општине. За 7. новембар 
заказана је конститутивна седница СО 
Мајданпек.

71. ЈАГОдИНА
Отворене нове просторије
Повереништво ГО СНС Јагодина, које 

делује у реконструкционом саставу, анга-

жовало се на повећавању броја чланова и 
формирању нових МО. Променили смо и 
просторије Странке, отворили нове, функ-
ционалније и веће, а канцеларија ради 
целе недеље, што је резултирало свако-
дневним новим учлањењима. Формирали 
смо још осам МО и добили иницијативу за 
формирање још пет.

72. ПОЖАРЕВАЦ
Намештај за најугроженије
Сарадњом градских званичника и на-

ших симпатизера, обезбеђено је и по-
дељено 14 гарнитура намештаја за со-
цијално најугроженије становнике, који 
су изгубили покућство у поплавама. 
Ради се на ребалансу буџета града, а у 
наредни период улазимо освежени, јер 
је дошло до смена на појединим јавним 
функцијама. 

73. БЕчЕЈ
Изложба о Јужном току
На Тргу ослобођења паркиран је инте-

рактивни камион у коме грађани Бечеја 
могу погледају изложбу посвећену Јуж-
ном току. Одржана је првa Кoнфeрeнциja 
студeнaтa „Дoбрe идeje зa дoбрo Бeчeja“. 
Прeмa угoвoру кojи je склoпљeн измeђу 
Дирeкциje зa изгрaдњу и „Унивeрзaла“, 
рaдници oвe фирмe рaдe нa уклaњaњу 
бaнкинa нa лoкaлним путeвимa и ули-
цaмa у Општини. Обележили смо 70 го-
дина од oсoбoђeњa Бечеја oд фaшизмa. 
Омогућили смо пољопривредницима 
да присуствују презентацији о начини-
ма аплицирања на конкурсе за набавку 
пољопривредне механизације, основног 
стада, опреме, изградњу бунара... Пошто 
рaдници бeoгрaдских фирми „Meтрoпaр-
кинг“ и „Рoaд линe“ нису на неким деони-
цама најбоље офaрбaли хoризoнтaлну 
сaoбрaћajну сигнaлизaциjу, Дирeкциja зa 
изгрaдњу је уложила пригoвoр, и сада из-
вoђaч рaдoвa oтклања недостатке о свом 
трошку.

74. НОВИ ПАЗАР
Отворен геронтолошки центар
Откад је ушао у локалну власт Новог 

Пазара, ГО СНС  покушава да својим ра-
дом оствари све идеје, планове и програме 
СНС. Активно смо радили на реализацији, 
пре свега, инфраструктурних пројеката, 
од којих посебно истичемо отварање Ге-
ронтолошког центра, реконструкцију ам-
буланте у селу Дежева, асфалтирање више 
од 10 километара градских саобраћајни-
ца, изградњу монтажног објекта на новом 
православном гробљу...

75. МАлО ЦРНИћЕ
Представљени резултати рада
Чланови, функционери, одборници из 

редова СНС активно су учествовали у ор-

ганизацији и припремама Дана Општине 
Мало Црниће, када су презентовани ре-
зултати остварени у протеклих годину 
дана. Својим присуством, подршку су нам 
дали државни секретар Иван Бошњак, 
потпредседник НС Верољуб Арсић, Тихо-
мир Арсић, Оливера Пауљески и Драган 
Пауновић. Том приликом, искоришћена је 
прилика за разговор са члановима ОО, а 
добили смо и подршку за даљи рад.

76. ШИд
Помоћ за Јамену
Потписан je Споразум о сарадњи Еку-

менске хуманитарне организације из Но-
вог Сада и Општине Шид,  на спровођењу 
пројекта „Поплаве у Србији – Помоћ за 
резабилитацију Јамене”, а породице по-
гођене поплавама саме су бирале робу 
какву желе, у вредности до 31.000 дина-
ра, углавном кућне апарате и намештај. 
Овом донацијом опскрбљено је 340 по-
родица. У Јамени је потписан Протокол 
о изградњи породичних кућа у Општини 
Шид, закључен између Општине Шид и 
Фондације „Пазова за најугроженије“, 
као и уговори о донацији, на основу којих 
ће за два Јаменичана бити решено стам-
бено питање, а Општина ће обезбедити 
плац на којем ће куће бити изграђене. 
Цвико Крунић, заступник Фондације, ре-
као је да су обезбедили око 50 милиона 
динара за породице, а да ће будући обје-
кат коштати око четири милиона динара. 
Према његовим речима, укупна вредност 
помоћи за Јамену биће 6,5 милиона ди-
нара.

77. ОСЕчИНА
Одржан Сајам шљива
Одржан је девети међународни Сајам 

шљива - манифестација привредног, 
пословног, едукативног, туристичког и 
културног садржаја, на којој су своје про-
изводе представили, поред домаћих, и 
многобројни излагачи из скоро свих ре-
публика некадашње Југославије. Сајам је 
отворио Жељко Серић, тада председник 
Привредне коморе Србије, а посетиоци 
су са посебним одушевљењем поздра-
вили Владимира Чушева, амбасадора Бе-
лорусије. Никола Томић (СНС), директор 
Туристичке организације „Подгорина“, 
рекао је да су уведени нови занимљиви 
сајамски садржаји, а да је утрошено ду-
пло мање новца него раније. Истовреме-
но, у Музејском одељењу постављена је 
изложба „Хероји Подгорине у Великом 
рату и оружје из приватних збирки По-
гораца”.

78. СРБОБРАН
Састанци са чланством
ОО СНС Србобран, након распуштања 

Сремски Карловци Шид Србобран
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ОО и постављања повереника, наставља 
са састанцима и разговорима са члан-
ством по мањим групама, да би се оства-
рио што бољи контакт са људима, и боље 
и брже решавали проблеми. 

79. лУчАНИ
Активни у Привременом органу
Влада РС донела је одлуку о распуштању 

СО Лучани и образовању Привременог 
органа, због чега су сви напори повере-
ништва ОО СНС Лучани били усмерени 
ка припреми одлука како би Привремени 
орган могао несметано да ради. У наред-
ном периоду, Повереништво ће радити на 
кампањи и припреми за локалне изборе, 
који ће се одржати у следећа два месеца. 
У просторијама Странке у Гучи, сечењем 
славског колача, обележили смо страначку 
славу, Свету Петку.

80. НИШ - ЦРВЕНИ КРСТ
Поправка атарских путева
У Горњој Трнави одржана је  јубиларна, 

десета по реду и изузетно посећена Сеос-
ка олимпијада Градске општине Црвени 
крст Ниш. У више спортских дисципли-
на и у народном вишебоју учествовало 
је преко 100 екипа и око 400 такмича-
ра. Општина је кренула и у реализацију 
пројекта ревитализације атарских путева, 
како би се пољопривредницима олакшао 
прилаз њивама.

81. БОЈНИК
Градња резервоара за пијаћу воду
Напредњаци у Бојнику, на челу са 

председником Општине Иваном Стоја-
новићем, обележили су дан Општине, а 
том приликом уручене су традиционалне 
октобарске награде заслужним грађани-
ма и колективима. Граде се два резерво-
ара за пијаћу воду и мини спортски терен 
у насељу Земун, а завршена је изградња 
канализационе мреже у Раданском на-
сељу. Након две године, настављени су 
радови на довођењу здраве пијаће воде 
у МЗ Мрвеша, Велике и Мале Црквице и 
Каменице.

82. СВИлАЈНАЦ
Састанак свих поморавских одбора
Свилајнац је угостио све напредњачке 

одборе из Поморавља, а састанак су води-
ли координатори и чланови ИО. Утврђени 
су планови рада за наредни период и раз-
мењена су искуства. ОО СНС Свилајнац 
још једном је указао на катастрофалну 
ситуацију у Општини и на потребу проме-
не политичке већине. Наши чланови при-
суствовали су војној паради у Београду. 
По инструкцијама ИО, повереници ОО 
покренули су иницијативу за бољи и ква-
литетнији рад у МО. 

83. дЕСПОТОВАЦ
Асфалтирање улица
Завршено је шеталиште у близини Цен-

тра за културу у Деспотовцу, реновиран 
је Дом културе у селу Велики Поповић 
и асфалтиране су улице у селу Медвеђа. 
Посебним залагањем повереника ОО 

СНС Деспотовац, Николе Николића, који 
је и заменик председника Општине Дес-
потовац, спроводе се активности око 
субвенционисања дела кредита, који су 
пољопривредници из Општине Деспото-
вац узели за сетву.

84. ВлАСОТИНЦЕ
Партнерство јавне управе 
и цивилног друштва
На скупу у Власотинцу, на коме су 

били присутни представници града 
Врања и општина Бела Паланка, Боси-
леград, Владичин Хан, Сурдулица, Тр-
говиште и Власотинце, представљен је 
Програм подршке удружењима која се 
баве унапређивањем партнерства јавне 
управе и цивилног друштва, давањем 
грантова укупне вредности 16.600 евра. 
Заменик амбасадора Краљевине Мароко, 
Дрис Ашак, боравио је у Власотинцу како 
би се упознао са потенцијалима Општи-
не у области индустрије, пољопривре-
де и културе. На раскрсници код О.Ш. 
„8.октобар“ и Полицијске станице, након 
више од 30 година, поново је постављен 
семафор. Волонтери Канцеларије за мла-
де чистили су, у сарадњи са ЈКП „Кому-
налац“, делове града поред Власине. 
Реновирана је сала СО Власотинце, а ус-
војен је Локални акциони план за младе 
2015-2020. Висока школа модерног биз-
ниса из Београда отворила је одељење 
у Власотинцу. Дан општине обележен 
је свечаном седницом и доделом окто-
барских признања. Државни секретар 
Драган Стевановић обишао је радове на 
тротоару у Виноградарској и улици 22. 
дивизије. Трансфер станицу обишла је 
државни секретарка Стана Божовић. Се-
кретари су обишли и фабрику „Елрад“ у 
Власотинцу, а Предраг Перуничић посе-
тио је школу у Орашју.

85. ВРШАЦ
Базар здравља и давање крви
Састанак Савета за правна питања во-

дила je народна посланица Тања Томаше-
вић Дамњановић, а тема је била доношење 
и примена закона о јавном бележништву. 
Савет за здравство наставио је рад на очу-
вању здравља локалног становништва, а у 
Куштиљу је организован Базар здравља, 
где су мештани могли да преконтролишу 
притисак и шећер у крви, и добију саве-
те интернисте. Такође, у просторијама 
Странке организовали смо разговор о 
проблемима у остваривању здравствене 
заштите. Велики број чланова и симпати-
зера прикључио се акцији добровољног 
давања крви. Савет за туризам, у сарадњи 
са 2. Месним одобром, симболично је обе-
лежио 20. октобар, Светски дан јабуке 
- активисти су делили јабуке и „СНС Ин-
форматор“.

86. БРУС
Радови на Сребрнцу и Рендари
У МЗ Тршановци граде се тротоарс-

ке стазе, дуге четири километара. На 

Волонтери Канцеларије за младе у Власотинцу чисте 
делове града поред реке Власине

Копаонику, на локалитету Сребрнац и 
Рендара, завршен је фекални колектор 
за потребе туристичког комплекса на 
Сребрнцу, у вредности од 40 милиона 
динара. Почела је изградња најмодер-
нијег постројења за прераду отпадних 
вода за наведену локацију, чијим завр-
шетком се стрварају услови за нови ин-
вестициони циклус у сфери туризма у 
Општини Брус.

87. ИВАњИЦА
Укључивање младих и образованих
Повереништво ОО СНС Ивањица ан-

гажовано је на избору повереника МО и 
формирању стручних савета. Свакоднев-
но се ради на освежавању и повећавању 
чланства СНС. Посебан акценат стављен 
је на то да се што више чланова, посебно 
младих и образованих, правилном  селек-
цијом, укључи у рад, како би допринели 
раду Странке.

88. ГАЏИН ХАН
Обнова три километра пута
Обезбеђена су средства, преко Ми-

нистарства локалне самоуправе, за обно-
ву три километра пута, од села Топоница 
до села Дукат. Вредност пројекта је 35 ми-
лиона динара, а Општина учествује са 30 
одсто од укупне вредности.

89. ЗРЕњАНИН
Најбоља слободна зона у Европи
„ФДИ Maгaзин“ прoглaсиo je зрeњa-

нинску Слoбoдну зoну нajбoљoм у 
Eврoпи, пo пoдстицajимa зa инвeсти-
тoрe. Грaдoнaчeлник Зрeњaнинa, Чeдo-
мир Jaњић, истaкao je дa je признaњe 
дoдeљeнo jeр инвeститoри у Слoбoд-
нoj зoни сами мoгу дa бирajу пoдсти-
цaje. Зрeњaнин je пoсeтилa министарка 
Удoвички, а на састанку се говорило о 
унапређењу сарадње локалних самоу-
права и републичке власти. Потписан 
је споразум о сaрaдњи измeђу хoлaнд-
скo-српскe кoмпaниje „Lеvi9 Global 
Sourcing Balkan“, Teхничкoг фaкултeтa 
и Грaдa Зрeњaнинa, како би се студeн-
тимa Teхничкoг фaкултeтa, кojи буду 
уписaли смeр инфoрмaциoних тeхнoлo-
гиja, нa крajу шкoлoвaњa, пружила 
шaнсa зa зaпoслeњe у фирми „Лeви9“. 
Грaдoнaчeлници руског града Ухта 
и Зрeњaнинa, Игoр Mихeљ и Чeдo-
мир Jaњић, пoтписaли су Спoрaзум o 
приjaтeљству измeђу двa грaдa. У oр-
гaнизaциjи новоформиране Уније жена 
ГО СНС, oдржaнa je трибинa „Живи 
ружичaстo-нaђи врeмeнa зa прeглeд”, у 
циљу бoрбе прoтив рaкa дojкe.

90. KОВИН
Јачање одбора
После распуштања ОО и именовања 

Повереништва, активности смо усмери-
ли на јачање одбора, постављање нових 
повереника и састанке МО. Обезбедили 
смо нове, веће и условније просторије 
за рад. У циљу што бољег информисања, 
остварили смо контакте са локаним и 
медијима који делују на територији целе 
земље. Присуствовали смо војној паради, 
а припремамо се за прославу страначке 
славе.
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91. БЕОГРАд
Боља безбедност у саобраћају
ГО СНС Београд покренуо је акцију 

„Стани, гледај, слушај!“, у којој смо де-
лили флајере и разговорали са возачима 
и суграђанима на тему безбедности у са-
обраћају. У сарадњи са ОО СНС Вождо-
вац, организована је акција „Еко-патрола“ 
у Бањичкој шуми, како би се утицало на 
свест грађана о значају екологије. ГО СНС 
Београд и ОО СНС Чукарица организо-
вали су акцију кошења траве дуж пута ка 
Сремчици, како би се повећала преглед-
ност и безбедност у саобраћају. Помоћ 
социјално угроженим породицама на те-
риторији Општине Гроцка пружили су ГО 
Београд и ОО Гроцка, у виду дрва за огрев 
и хигијенских пакета. По пет метара дрва 
добиле су угрожене породице у Врчину, 
Гроцкој и Калуђерици.  

92. РАКОВИЦА
Стипендије за најбоље ђаке
Након гасификације Брестовачке улице, 

која је и реновирана, асфалтирана и где је 
промењено 40 прикључака за воду, почели 
су радови на гасификацији Врбничке улице. 
У току су и завршни радови на реконструк-
цији Парка јапанско-српског пријатељства 
на Миљаковцу. У насељу Кнежевац обно-
вљена је улица Првобораца. Вукасовићева 
улица на Миљаковцу добила је ново осве-
тљење. Скојевско насеље добило је нове 
пешачке стазе кроз парк. У О.Ш. „Никола 
Тесла“ одржан је јавни час спорта, покре-
нута је бесплатна школа тениса, организо-
ван је трећи турнир у одбојци на песку и 
фудбалски турнир. Општина је и ове годи-
не покренула конкурс „Фонд за развој мла-
дих талената Раковице“ за стипендирање 
десет најбољих ученика основних школа. 
Покренули смо акцију уклањања амбро-
зије са 40 локација. Општина је набавила 
20 нових комплета опреме за службенике 
који брину о безбедности деце у осам ос-
новних школа. У сарадњи са Комесарија-
том за избеглице и миграције, Општина је 
обезбедила грађевинске пакете, у вреднос-
ти од око 22 милиона динара, за изблегла и 
расељена лица.

93. лАЗАРЕВАЦ
Реконструкција пружних прелаза
Заменик председника ГО Лазаревац, 

Бојан Стевић, и директор Дома здравља, 
др Јован Милојевић, обишли су две ам-
буланте у Миросаљцима и Јунковцу. Ор-
ганизовали смо акцију добровољног да-
вања крви. Представници ГО Лазаревац и 
Фондације „Владе и Ана Дивац“ учество-
вали су у потписивању уговора и додели 
чекове младима, чији су пројекти одобре-
ни од стране Одбора Дивац омладинског 
фонда. Организована је традиционална 
представа за ђаке прваке, у склопу Фести-
вала за децу. Започета је изградња киш-
не канализације у Видовданској улици, 
замењен је асфалт у улици Обрада Ради-
војевића. Очишћена је и уређена депонија, 
уз подршку ПД „РБ Колубара“. Поводом 
обележавања 100 година од Колубарске 
битке, одржана је манифестација „Коло 
мира“. Делили смо страначки материјал 
и разговарали са грађанима. Од укупно 
осам пружних прелаза, реконструисано је 
шест, како би се побољшала безбедност 
учесника у друмском саобраћају.

94. ЗЕМУН
Изградња колектора 
кишне канализације
На предлог председника Општине 

Земун,  Дејана Матића, обележен је по-
четак реконструкције дечијег паркића у 
Бусијама. У циљу побољшања здравстве-
не заштите Земунаца, Драган Матијевић, 
члан Већа, посетио је  Дом здравља. Дом 
за одрасла инвалидна лица „Драгиша Ви-
тошевић“ и удружење станара Дома ор-
ганизовали су десету ликовну колонију. 
Почели су радови на изградњи колектора 
кишне канализације у Земун Пољу. У Ба-
тајници је откривена спомен-чесма, пос-
већена деци страдалој у НАТО бомбар-
довању. ОО СНС Земун, Савет за спорт, 
у сарадњи са ГО Београд, организовао је 
Фестивал спорта за жене. МО Алтина ор-
ганизовао је прикупљање потписа грађа-
на ради за изградњу дечијег игралишта у 
овом насељу. Епископ сремски Василије 
освештао је темеље Храма Св. Јована 
Шангајског, у насељу Шангај, у Батајници. 

Градоначелник Синиша Мали отворио је 
радове на асфалтирању улице Војни пут. 
Општинска организацијa „Бранко Вукоса-
вљевић“ Савеза удружења потомака рат-
ника Србије 1912-1920. обележила је сто-
годишњицу ослобођења Земуна. У дому 
за стара лица на Бежанијској коси адапти-
рано је одељење за дементне. Општина је 
покренула иницијативу за замену стубова 
јавне расвете дуж Земунског кеја.

95. САВСКИ ВЕНАЦ
Разговор са комшијама
Активисти ОО СНС Савски венац разго-

варали су са својим члановима, обилазили 
смо комшије од врата до врата, упутили их 
у предстојеће задатке нашег ОО и забеле-
жили проблеме са којима се сусрећу.

96. ГРОЦКА
Поправке у школама
На старој згради О.Ш. „Свети Сава“ у 

Врчину замењени су дотрајали олуци, 
урађена је нова хидроизолација терасе и 
окречене су просторије О.Ш. „Иво Лола 
Рибар“ у Бегаљици. Заједно са ЈКП „Гро-
чански комуналац“, уклоњени су контеј-
нери испред О.Ш. „Алекса Шантић“ и по-
прављена заштитна ограда у Калуђерици, 
а у О.Ш. „Мића Стојковић“ у Пударцима, 
уз помоћ родитеља, крече се учионице. 
Постављен је видео надзор у О.Ш. „Нико-
ла Тесла“ у Винчи, а договорено је и су-
финансирање опремања теретане на от-
вореном, у школском дворишту. Општина 
је почела постављање јавних, слободних 
интернет зона на најфреквентијим лока-
цијама. На иницијативу омладине Пуда-
раца, Општина је обезбедила теретану 
на отвореном. И омладина Калуђерице 
изашла је са сличним предлогом и сада се 
ради на постављању теретане у дворишту 
старе школе „Алекса Шантић“, изградњи 
терена за одбојку на песку и реновирању 
мобилијара за кошарку и мали фудбал.

97. ОБРЕНОВАЦ 
Нови заменик председника Општине
Уместо досадашњег заменика пред-

седника Градске општине Обреновац, 
изабран је Мирко Вранешевић (СНС). 
Након консултација са свим чиниоцима 

ЛазаревацГроцка _ Калуђерица Палилула
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у СО Обреновац, договорили смо се да 
све наше политичке разлике оставимо по 
страни и да се ставимо у службу грађана, 
како бисмо што пре санирали последице 
катастрофалне поплаве.

98. ВРАчАР
Отворен још један паркић
Традиционално, активисти ОО СНС 

Врачар, поводом почетка школске годи-
не, посетили су Основни школу за децу 
са сметњама у развоју „Душан Дугалић“, 
уручили им вредне поклоне, телевизор и 
ласерски штампач, као и донацију Завода 
за уџбенике и наставна средства. Отворен 
је још један паркић на Врачару, на углу 
Милешевске, Петроградске и Војводе 
Драгомира.

99. МлАдЕНОВАЦ
Помоћ поплављеним суграђанима
Омладинци СНС су на четири штанда, 

сваког викенда, делили флајере и „СНС 
Информатор“ грађанима Младеновца. 
Такође, чланови ОО обишли су радове на 
асфалтирању улице Милице Костадино-
вић, у МЗ Селтерс. У плану је санација још 
12 улица у нашој Општини. Делегација 
ОО посетила је МЗ Влашка, где је пре две 
недеље у бујичним поплавама оштећено 
више кућа. Наши омладинци помагали су у 
рашчишћавању наноса и прокопавању ка-
нала за одвод воде. Радимо на активирању 
сајта нашег ОО, који ће још боље предста-
вити јавности наш рад и активности.

100. СТАРИ ГРАд
Активно учешће грађана
Градски одборници Радослав Марјано-

вић, Србислав Филиповић и општински 
одборник Иван Миладиновић разговарали 
су са грађанима и, заједно са члановима 
ОО, делили „СНС Информатор“. Грађани 
су информисани о терминима када могу да 
разговарају са одборницима у СГ Београда. 
Председник МО Варош капија, Милош Ми-
лић, организовао је радни састанак коме 
су присуствовали и градски одборници 
Александар Јовичић, Радослав Марјановић 
и Србислав Филиповић. Грађанима је пре-
дочено како могу да се укључе у решавање 
проблема, који су у надлежности града. Та-

кође, организован је разговор са суграђа-
нима са Теразија, којем је присуствовала и 
Андреа Радуловић, заменик председника 
СГ, на иницијативу повереника МО Тера-
зије, Ивана Миладиновића. ОО СНС Стари 
град покренуо је иницијативу, након раз-
говора са грађанима, за уређење неколико 
паркића.

101. НОВИ БЕОГРАд
Стани, гледај, слушај
ОО СНС Нови Београд, у сарадњи са 

Саветом за саобраћај ГО СНС Београд, 
организовао је акцију правилног преласка 
улице  „Стани, гледај, слушај“. Грађани-
ма је дељен пропагандни материјал, кроз 
који се позивају родитељи и сви други 
учесници у саобраћају да својим савесним 
понашањем буду пример деци. Испред 
ОО СНС Нови Београд, акцију правилног 
преласка улице предводио је повереник 
Милинко Величковић.

102. ПАлИлУлА
чишћење пута за Црвенку
ОО СНС Палилула, на више локација, 

организовао је акцију поделе флајера 
„Безбедност деце у саобраћају“, а активи-
сти су искористили прилику да разгова-
рају са грађанима о њиховим проблемима. 
Такође, организовали смо акцију на пла-
тоу испред Градске управе и делили „СНС 
Информатор“, заједно са Славком Гаком, 
градским секретаром за спорт. Активи-
сти МО Црвенка организовали су акцију 
чишћење пута за Црвенку.

103. СОПОТ
Против тровања пираленом
Прихватајући иницијативу забрину-

тих грађана, ОО СНС Сопот осмислио је 
кампању за заштиту здравља и животне 
средине. Организоване су акције у Раљи 
и Сопоту, а  прикупљали су се потписи за 
петицију којом се тражи утврђивање сте-
пена угрожености здравља житеља Раље 
пираленом, мутагеним и канцерогеним 
отровом. Активност ће се наставити и у 
наредним месецима.

104. чУКАРИЦА
деца чукарице за децу Обреновца
ОО СНС Чукарица одмах је реаговао 

на апеле да се помогне становништву у 
Мајданпеку и Кладову, те је за Кладово 
послато преко 6.000 литара воде. Помоћ 
је послата и за село Бољетин, на терито-
рији Општине Мајданпек. Донирани су 
јоргани и ћебад, средства за хигијену, 
храна и вода. Чланови СНС Чукарица 
прикључили су се акцији рашчишћавања 
терена, села и кућа оштећених у налету 
водене бујице. Почела је прва фаза ре-
конструкције Београдске улице, у делу 
од бензинске пумпе до зграде Дома здра-
вља. ОО Чукарица, под слоганом „Деца 
Чукарице за децу Обреновца“, донирао 
је више од 2.500 књига библиотеци у 
Обреновцу. Иста акција спроведена је и 
за децу из Косовске Митровице, за чије 
школе је донирано 3.000 књига.

105. СУРчИН
Подсећање на Први светски рат
У организацији Уније жена СНС Сур-

чин, одржано је изузетно посећено вече, 
посвећено стогодишњици Првог свет-
ског рата „Велики рат кроз дела српских 
писаца“.

106. ВОЖдОВАЦ
Кинеске инвестиције
На предлог председника Општине, 

Александра Савића, кинески инвести-
тор Чанг Синг Мо посетио је Општину 
Вождовац и изразио жељу да инвестира 
у изградњу стамбеног блока од 260.000 
м2 у Јајинцима. Ово би била једна од 
највећих инвестиција, настала као резул-
тат унапређења сарадње Кине и Србије, 
коју је започео премијер Вучић. Општина 
је обезбедила 1.600 поклона за прваке 
основних школа и две специјалне шко-
ле, а Специјалној школи „Вожд“ уручила 
је школски прибор и лопте. Настављена 
је санација мокрих чворова у школама. 
Одржан је меморијални џудо турнир, а 
у хотелу „Н“ и шаховски дан,  посвећен 
Светозару Глигорићу. Александар Савић 
уручио је плакете стонотениској репре-
зентацији Србије особа са инвалидите-
том, која је остварила значајне резултате. 
Одржан је састанак са представницима 
подавалских МЗ.

Вождовац

Нови БеоградМладеновац
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ГРАЂЕВИНА

Строжија контрола 
пловног саобраћаја
Потпредседница Владе и министар грађевинарства, са-

обраћаја и инфрастрктуре, Зорана Михајловић, најавила је 
опремање лучких капетанија и појачану контролу бродова, с об-
зиром на то да се скоро 40 одсто робе истовара на нелегални 
претоварним местима.

Министарка Михајловић је, након ненајављене контроле рада 
Лучке капетаније Смедерево и прегледа румунског брода „Меркур 
301“, рекла да све лучке капетаније у земљи имају на располагању 
свега један инспекцијски чамац, као и да је водни саобраћај најмање 
уређен вид саобраћаја у Србији.

„Опремићемо капетаније и кроз ребаланс буџета смо то и 
предвидели као приортет... Свака капетанија мораће да има нај-
мање један чамац да би могли да пресрећу и контролишу бродо-
ве“, нагласила је министарка.

Она је најавила да ће то Министарство, у сарадњи са МУП-ом и 
Управом царине, организовати заједничке акције ради сузбијања 
сиве економије, као и хватања лопова, односно пирата, на српским 
рекама, додајући да ће о томе, у наредном периоду, разговарати 
са министром унутрашњих послова и директором Царине.

„Приход од унутрашњег пловног саобраћаја у Србији је око 30 
милиона евра годишње, а превезе се између шест и осам мили-
она тона робе, али имамо проблем што се то недовољно контро-
лише”, истакла је Михајловићева.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Јоргованка Табаковић

Писмо премијеру

НАРОДНА СКУПШТИНА

Јаче економске везе са чешком
Председница Народне скупштине Маја Гојковић и председник Чешке Републике Милош Зе-

ман оценили су у Прагу да су односи две државе традиционално добри и пријатељски.
Гојковићева и Земан су разговарали о евроинтеграцијама и економској сарадњи Србије и 

Чешке. Земан је нагласио да Чешка даје подршку евроинтеграцијама Србије и да се залаже за 
јачање веза две земље, посебно на пољу економије, и то у области трговине и улагања, наво-
дећи да је Чешка заинтересована за инвестирање у Србију. Гојковићева се сложила да постоји 
простор да се сарадња у економији интензивира, и додала да је и Србија заинтересована за 
јачање чешких инвестиција. 

Током посете Чешкој, председница Народне скупштине разговарала је и са министром спољ-
них послова Лубомиром Заоралеком, председником Представничког дома Парламента Чешке 
Јаном Хамачеком и потпредседником Сената Парламента Чешке Пшемислом Соботком.

Гувернер НБС Јоргованка Табаковић обавестила је премијера Србије Алексан-
дра Вучића о разлозима због којих је инфлација мања од планиране. У писму 
је наведено да се инфлација, која је за 2014. годину предвиђена у границама 

од 2,5 до 5,5 одсто, у последњих шест месеци кретала испод доње границе. Међу-
годишња инфлација у августу је, по подацима НБС, износила 1,5 одсто.

Одступању инфлације од циља, како је објаснила гувернер Табаковић, допри-
нели су ниска агрегатна тражња, стабилна кретања на девизном тржишту и 
смањење трошковних притисака на цене хране, а додатно и то што није поскупела 
електрична енергија, шта је централна банка очекивала у трећем тромесечју.

НБС је, како је подсетила Табаковић, предлагала Влади Србије да се корекција цена 
електричне енергије сваке године ради по унапред утврђеним критеријумима и у ис-
том месецу, како би се стабилизовало кретање међугодишње стопе инфлације.
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СПОРТ
Нова атлетска стаза у Вршцу

Министар спорта Вања 
Удовичић свечано је от-

ворио атлетску стазу на ста-
диону у Вршцу.

„Атлетика је базни спорт и 
желимо да стварамо услове 
за тренинге професионалних 
спортиста, али и за тренинге 
најмлађх, јер што се више деце 
рекреативно бави спортом, 
то ће бити већа база будућих 
шампиона“,  поручио је ми-
нистар Удовичић.

Према његовим речима, ат-
летска стаза је реконструиса-
на заједничким напорима Ми-
нистарства омладине и спор-
та, Атлетског савеза Србије и 
Општине Вршац.

„Поред значаја за развој 
рекреативног и професионал-
ног спорта, очекује се да ће 
овај нови део вршачке спортске инфраструктуре бити значајан 
и за јачање спортске регионалне сарадње између Србије и Руму-
није“ истакао је Удовичић, који је отворио и спортску амбулан-
ту, која ће функционисати као испостава Републичког завода за 
спорт и медицину спорта.                                              Милош Накић

ЗДРАВЉЕ
Завод за јавно здравље 
у Новом Пазару

Министар здравља Златибор Лончар дао је дозволу челницима 
локалне самоуправе и здравствених установа Новог Пазара да се 
оснује Завод за јавно здравље, који ће, осим Пазара, покривати и 
Тутин, Сјеницу, Рашку и друге околне општине.

„Завод ће у почетку запослити 18 радника, а ако се укаже пот-
реба и више. Општа болница и Дом здравља у Новом Пазару, по 

новим кадровским планови-
ма, које сам им лично донео, 
моћи ће да запосле 20, од-
носно пет нових радника“, 
рекао је министар Лончар, 
и истакао да је договоре-
но и да еминентни лекари 
из Београда и целе Србије 
долазе у Нови Пазар и ту 
изводе интервенције.

„На тај начин желимо да 
помогнемо пацијентима и 
лишимо их путовања у Бе-
оград“, рекао је Лончар и 
додао да је Министарство 
здравља издвојило 30 ми-
лиона за реновирање ов-
дашњих здравствених ус-
танова.

ПРАВДА
Непрестано усавршавање

На годишњем саветовању судија „Судијски дани 2014“ у Врњачкој Бањи, ми-
нистар правде Никола Селаковић рекао је да је потребно да носиоци правосуд-
них функција, судијски помоћници и административно особље савладају спе-
цијалне вештине. Према његовим речима, кључ реформе правосуђа је у спрем-
ности и жељи да се мења на боље. 

„да би се неко мењао, најпре мора скупити храброст да призна да има број-
не мане, и да покаже искрену вољу и жељу за променом набоље. Ко заиста 
тежи таквој промени, неће имати проблем да мења лоше навике, да више ради 
и стиче нова знања без којих нема напретка“, рекао је министар Селаковић.

ПОЛИЦИЈА

Сарадња са УН
Министар Небојша Стефановић разгова-

рао је са сталном координаторком тима 
УН и представницом Програма за развој УН у 
Србији, Иреном Војачковом Солорано. Он се 
захвалио на помоћи УН током и након мајских 
поплава, и истакао да је тим те организације 
међу првима стигао у Србију.

Стефановић и Солорано сложили су се 
да је потребно проценити угроженост под-
ручја у Србији, што је дуготрајан и обиман 
посао, јер у источним и западним крајеви-

ма земље постоји опасност од изненадног 
одрона земљишта. Стефановић је, говорећи 
о МУП-у, нагласио и да је Министарство по 
први пут приступило доношењу прописа на 
начин који обједињује нормативни, институ-
ционални и финансијски аспект.

Солорано се захвалила на учешћу пред-
ставника Министарства на Радионици која 
се бавила разматрањем приоритета Србије 
за помоћ из Оквира за развој УН, и истакла 
да су информације које је Министарство упу-
тило од великог значаја за планирање актив-
ности свих агенција УН које делују на тери-
торији Србије, пре свега због програмирања 
сарадње са осталим донаторским фондови-
ма, нарочито фондовима ЕУ.
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Делегација омладине Европске народне партије (YEPP) из 22 
државе Европе, боравила је у тродневној посети Београду. 

Циљ посете био је да се из прве руке упознају са ситуацијом у 
Србији, планираним реформама, активностима и циљевима Вла-
де, процесом европских интеграција, положајем  младих, као и 
са структуром СНС и структуром Уније младих. Током боравка, 
делегација YEPP-а сусрела се са премијером Србије и председни-
ком СНС, Александром Вучићем, интернационалним секретаром 
и министром без портфеља задуженог за европске интеграције, 
Јадранком Јоксимовић, градоначелником Београда, Синишом 
Малим, потпредседником Народне скупштине, Игором Бечићем, 
државним секретаром Министарства омладине и спорта, Пред-
рагом Перуничићем, као и са делегацијом омладине СНС, пред-
вођеном председником Уније младих, Александром Јовичићем. 
До посете је дошло на заједничку иницијативу председника 
YEPP, Константиноса Киранакиса, и Савета за међународну са-

радњу СНС, у циљу даљег развоја односа и унапређивања са-
радње између наших организација.
Чињеница да су представници омладине највеће и најутицајније 
партије ЕУ, из чак 22 земље, посетили Београд, говори о томе да 
постоји велико интересовање и подршка реформском процесу у 
Србији. Имали су прилику да се лично упознају са генералном 
ситуацијом у земљи, али и да се истовремено увере да Влада има 
јасан план, мере, као и да ради све да ту ситуацију учини бољом 
у наредном периоду и, у том смислу, изразили су своју велику 
подршку. Ова посета је од великог значаја за даље унапређи-
вање међупартијске сарадње између СНС и Европске народне 
партије, јер додатно отвара могућност за успостављање фор-
малне сарадње између наших омладина, најпре кроз добијање 
статуса посматрача Уније младих СНС у омладини YEPP до краја 
године, а касније и аплицирања за пуноправно чланство у овој 
организацији.

Напредњаци 
прославили Свету Петку

Сви одбори СНС, широм целе земље, традиционално су прослави-
ли страначку славу, Свету Петку, 27. октобра. Централна свечаност 
ломљења славског колача одржана је у централи Странке, а овогодишњи 
домаћин славе била је проф. др Зорана Михајловић, потпредседница Гла-
вног одбора СНС. У пријатној атмосфери, уз празничну трпезу и бројне 
госте, Зорана Михајловић је истакла да СНС поштује традицију, али и гле-
да у будућност.  „Свесни смо тешке ситуације у којој живимо. Одговор-
ност је на нама, на председнику странке Александру Вучићу, страначком 
вођству и свим члановима, да најбоље што можемо радимо на спровођењу 
почетих реформи, и да Србију претворимо у место у коме ће се произво-
дити и стварати нова вредност“, рекла је Зорана Михајловић.

Омладина Европске 
народне партије у 
посети Београду

Јадранка Јоксимовић

Александар Вучић и Константинос Киранакис

Омладинци Европске народне партије и СНС: 
Киранакис, Јоксимовић, Јовичић 

и Марјановић
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ДОГАЂАЈИ

Шест година постојања СНС
Српска напредна странка, 22. октобра, обележила 

је шест година постојања, скромном прославом у 
седишту Странке, у Београду, на којој су се окупили 
бројни пријатељи и гости. Председник СНС, Алексан-
дар Вучић, поручио је, током прославе, да Странка 
има политику за будућност за наредних пет и десет 

година. Прослави шестогодишњице постојања Стран-
ке присуствовао је и председник Србије, Томислав 
Николић, који је рекао да нема бољих од Српске 
напредне странке, да људи који је воде и чине носе 
велику одговорност и да су очи целе Србије уперене 
и њих и у потезе које они треба да повуку.

Српско друштво је, током владавине ре-
жима ДС, постало рај за корупцију и 

криминал. Нема друштвене поре у коју се 
ове две пошасти нису увукле и оставиле 
велике ране. Доласком СНС, предвођене 
председником Александром Вучићем, Ср-
бија је свом снагом кренула у борбу против 
корупције. Савет за борбу против корупције 
СНС, почетком октобра, покренуо је кам-
пању „Борба против корупције“. Током 
кампање, чланови овог Савета грађанима 
ће говорити о Националној стратегији за 
борбу против корупције и Акционом пла-
ну. До закључења овог броја, одржане су 
прве три трибине - у Куршумлији, Звезда-
ри и Новом Саду. Сваку трибину пратило 
је све више заинтересованих грађана, њи-
хова бројна питања и предлози.

„Србија, уколико жели да устане и кре-
не напред, уколико жели да буде модер-

на и стабилна правна држава, онда нема 
други пут од пута активне борбе против 
корупције. Чланови Савета за борбу про-
тив корупције обићи ће целу Србију у 
жељи да помогну у том великом послу и 
на путу, којим Србију води премијер Алек-
сандар Вучић“, истакао је Угљеша Мрдић, 
потпредседник Правног савета ГО Бе-
оград, члан Главног одбора и Савета за 
борбу против корупције СНС.

Србислав Филиповић, члан Савета за 
борбу против корупције СНС, члан ОО 
СНС Стари Град и градски одборник СНС у 
СГ Београда, борбу против корупције види 
као услов за отварање нових радних места 
и покретање посрнуле српске привреде. 
Филиповић се посебно осврнуо на инвес-
тиције, које неће долазити у Србију снаж-
није, уколико не искоренимо корупцију. 

„По рецепту по коме су уништавали Бе-

оград, радили су по целој Србији“, каже 
Филиповић.

Никола Јеленковић, члан Савета за бор-
бу против корупције СНС, члан Правног 
савета ОО Стари Град СНС и председник 
Одбора Правно пословне средње школе, 
сматра да је од суштинске важности за оп-
станак Србије и њено судбоносно питање 
како савладати корупцију, због чега пози-
ва грађане да корупцију, и малу и велику, 
пријављују надлежним институцијама. 

Савет за борбу против корупције плани-
ра да, до краја године, одржи више десе-
тина трибина и да кампања „Борба против 
корупције“ не престане све док корупција 
не постане део мрачне прошлости. У огра-
низацији трибина, као организациони ме-
наџер, учествује Неђељко Миловић, док 
је Милица Милосављевић модератор свих 
трибина.

Борба против корупције 
мора бити приоритет

Трибине "Борба против корупције": Србислав Филиповић, 
Угљеша Мрдић, Никола Јеленковић и Милица Милосављевић

Драги гост на рођендану СНС био је Томислав Николић
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Форум жена  Српске напредне странке Градског одбора 
Нови Сад обележио је месец октобар низом активности 
са циљом да се подигне свест људи о овој, све чешћој бо-

лести и да подстакне жене да предузму одговарајуће мере пре-
венције и раног уочавања симптома.

Прва у низу, била је и акција на којој је Форум жена пружио 
подршку Асоцијацији за унапређење здравља у Новом Саду. 
Шетњом дугачком 14 километара стазом „Здравља“ на Фрушкој 
Гори послата је порука Новосађанкама колико је битна физичка 
активност и здрав живот као превенција ове болести.

Ружичста трака, симбол борбе против ове болести, подсетник 
да смо сви одговорни према себи, била је уједно и идеја.  Сим-
болично, 1. октобра она је постављена на Градску кућу у Новом 
Саду, имајући за циљ да подсети колико је важно да жене брину 

о свом здрављу, јер обољевање од рака дојке није могуће спре-
чити, али га је веома важно што раније открити, а шансе да се 
излечи врло су велике уколико се открије у раном стадијуму.

Сваке суботе током октобра организовани су и бесплатни ул-
тразвучни прегледи свих заинтересованих жена, а посебно је 
стављен акценат на жене које немају здравствено осигурање.

Поред  бесплатних прегледа, организоване су и едукације о са-
мопрегледима на територијама месних заједница Бегеч, Никола 
Тесла, Иво Андрић, Футог, Сремска Каменица и Петроварадин, 
које је држала координаторка превентивног центра Дома здра-
вља Нови Сад, спец. смс Весна Имброњев. Форум жена СНС ГО 
Нови Сад организоваће овакве акције, не само у октобру, него и 
сваког месеца, јер је од велике важности да се на ову тему прича 
целе године.

ЗОРАНА МИХАЈлОВИћ:

Родна равноправност 
– један од приоритета

Србија ће се посветити стварању амбијента истих услова за 
све, поручила је потпредседница Владе, Зорана Михајловић, и 
додала да жене у Србији и даље немају иста права приликом 
запошљавања као мушкарци.

Михајловић је, у паузи скупа „Промоција родне равноправ-
ности у процесу креирања јавних политика на основу података 
у Србији“, рекла да то није ситуација само у Србији већ и у 
Европској унији, и додала да је Влада одлучна да, заједно са 
локалним самоуправама и цивилним сектором, ради на томе да 
се то промени.

„Морамо квалитетније да укључимо жене и створимо амбијент 
да оне имају једнака права као и мушкарци и Влада ће то сасвим 
сигурно подићи на много виши ниво. Родна равноправност један 
је од првих приоритета на коме ће бити ангажована сва министар-
ства. Пре седам, осам година није било много жена у српском пар-
ламенту, а сада их је 30 одсто, иако то и даље није довољно.

ИНТЕРПАРлАМЕНТАРНА УНИЈА У ЖЕНЕВИ
Србија посвећена сузбијању 
насиља над женама 

Председница Скупштине Србије, Маја Гојковић, рекла је на 131. 
заседању Интерпарламентарне уније у Женеви, где се распра-

вља о родној равноправности, да је Србија посвећена унапређењу 
родне равноправности и сузбијању насиља над женама.

Маја Гојковић је, у обраћању парламентарцима из целог 
света, рекла да је постизање родне равноправности најбољи 
начин борбе против насиља и указала да су највеће препреке 
остварењу пуне родне равноправности предрасуде, стереотипи 
и економска неједнакост.

„Свеобухватно побољшање услова живота и уређеност на-
ших друштава основа су за постизање родне равноправности 
и окончање насиља над женама“, истакла је Гојковић, и навела 
да се ти изазови могу превазићи једино развојним, реформским 
политикама. Она је напоменула да је Скупштина Србије препо-
знала потребу јачања родне равноправности, да у актуелном 
сазиву жене чине више од трећине састава парламента, као и да 
су жене на челу осам од двадесет парламентарних одбора.

Октобар 
– месец борбе 
против рака

Форум жена СНС Градског одбора Нови Сад осмислио је низ активности са циљем да се подигне 
свест о опасности од карцинома и значају превенције и раног откривања болести
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Градоначелник Зајечара, Велимир Огњеновић, угостио 
је Небојшу Анђелковића, чија четворочлана породица 
живи у изузетно тешким материјалним условима. Он 
и супруга не раде, а због куће старе 100 година, коју 

поседују у селу, не остварују право на материјални и 
дечји додатак. Породици Анђелковић уручена и јед-
нократна помоћ од 15.000 динара и обећана потпора у 
проналажењу посла за Небојшу.

Активисти Српске напредне 
странке Градског одбора Бе-
оград и Општинског одбора 
Гроцка, обишли су три најугро-
женије породице на територији 
Општине Гроцка. Током посете, 
активисти су помагали око при-
преме дрва за огрев породицама 
у Врчину, Гроцкој и Калуђерици.

БЕОГРАд

ЗАЈЕчАР

Припрема дрва за 
најугроженије породице

Помоћ за породицу Анђелковић

Напредњаци помажу комшијама 
у Врчину, Гроцкој и Клауђерици 

да спреме дрва за зиму



Војска Србије представила је своје јединице на војној паради 
„Корак победника“, која је 16. октобра одржана испред Па-
лате „Србија“, поводом 70 година од ослобођења Београда 
и победе над фашизмом. Пред неколико десетина хиљада 
грађана, своје умеће показали су припадници пешадијске и 
тенковске јединице, речне флотиле и авијације Војске Србије.

ФОТОГРАФИЈЕ МЕСЕЦА


